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etta anblega Persa-fafn er bentugt um 

hand ab hafa af Ýngri og elbrí við morg 

tímaffipti og í morgum lífsins tilfellum, þeim 

til anbagtar og fáluþjálplegra 

nota. En — þsor hafunbur muni vera til þriggja 

fyrftu flofEanna, allra unbír Þefsu lagi: Æi= 

líft lífið er æfEileat, er mér ólunnugt, nema 

hvab fáein verð fyrirfoma í Þeim, fem eignub 

eru preftínum féra Páli fál. Bjarnafyni, er 

Þjónabi fyrft fem fapellan og fíban breftur á 

Unðirfelli í únavatnsfýfólu frá 1789 til 

1838, allð 49 ár, Þar til þann bó 6. marg 

Í á. 75 ára. Ýnann var gáfumabur, góbur 

Herfur og Típurt ffálb, vg meinaft ennfremur 

morg af verðunum frá bl. 174 til bj. 182 

ab vera af honum fvebin. Sjórði floðEur= 

inn er ortur af preftínum féra Sígurði fál. 

Jngimundarfyni, er þjónabí fem Fapellan og 

preftur í Selvogs þingum frá 1767 til 1788, 

er tp Baban fem preftur Átnatbælis fófna í 

Dlvefi ínnan Arnes fýslu til 1820, þá bann 

bú þann 29. nósembr,. {. á. eptir 53 þreftem= . 

bættið ár, 77 ára gamall:  Íann var gáfu= 

maður, afbragbg Sg prebilari fínnar tíðar 

og líbugt {fálb. 

Utgefatinn. 
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æÐrfti foEfur 

innþelbur * 

mifðíráffibta, hátíða: og belgi: 

Daga berð, 

all með fama lagi: 

Æilift lífið er æfEilegt. 

A) MtifSíraftíþta verð. 

a) Dettar vers. 

Beit fé þér, Drottinn! segfemb blik, 

Birbíng vg þafflæted, AF englum eg 

mennum árla vg þíð, M himni og jörðu 

téb. flifad  fumar útendað Ín {lísa 

höfum nú, Hnnra og ytra vjð blejsad 

Af miffun hefir þú. Enn til þín fvof- 

un aumir vær, Eilífur býrbar ljóminr 

(fjær! Bæga gef ofð nú vetrar tíð, Bæig - 

þinn yfir sjó brein, Wmfríngi ojs þín 

abftob blib, Afftýrin þvers fyns neyb, 
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Bort Þegar enbaft æfijtríð, F eilíft fum- 

ar innleið. 

Betur ynbælan veit sjó nú Beturinn 

byrjava, Betrarins herra, vör Segi, Betr- 

ar ffjól blejsaba! Betur ybrunar, vetur 

fribð, Betur gubð nálægar, Betur Fvitte 

unar vunbffu fibs, Betur líjð betrunar, 

Betur fem ftýrir velferb lífð, Betur fem 

rírir þrautir fífs. % vetur ef falla villt 

„ojð frá, Betrínum útlegbar, Betur og 

"fumar vild þín á Berti vjó alljtabar. 

Beit vjð um fíbir vor gub ná, Bit 

fælu þímneffrar! 

Betur er Fominn, fumar fól Sæl burtu 

burtu líbin er3 Ætíð veraldar allt un 

"ból Dbfluga vona þver, Utan qubð náb 

og elffán Flár Albrei þú bregbaft fann; 

Gom er þún bæbi þið og dr, Eynbugan hjer 

víð mann. Komandi því á vetri sér Bora 

fál og líf felum þjer; Forba ofð allu 
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fári vg neyð, Forlát vjð miðgjörder, Pína 

við yfir blíða breið Blefðan hvar erum 

vér, Lifjins nær fallvallt linir {feib, 

Leid vjð í býrb meb þér! 

jet nú. á: enba fumar tid, Gjeft fo“ 

in vetrar ffunb, Gjeft læffa gaungu júlín- 

blíð, Gjeft óðum folna grund, Gjeft grafið 

falla fem í bá, Gyjeft fnjórin allt um 

fríng, Margsfyns fjeft horfin fegurð frá, 

MA fleftu fjeft umbreyting. Heðús! þú vert . 

vfð fumar fól, Gértu Sejús bort vernbar. 

ffjól, Seðús fjái vorn jafnan hag, Sefús 

í glebi og neyb, Framferdi Lefta fær í 

lag, S friði. Feðúsð vjó leib, Heðúð um 

nótt, Seðúð um bag, Heðúð í lífi vg 

beyp! 

Erl er nú líbin fumar tid, Gé þér, - 

Guð! lof og býrb, Af ollum túngum 

ár og fíb Engla og manna ffýrb, Un 

abjemb fyrir alla þá, Er þú létft vort 

5 
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í ffaut, Qaáfæti þínn falla frá, Med 

 farfælbar blóma ffrant. Ber bíbjum þig 

í vetur eind: Mid ángurð fjörum forða 

meinð, Alla svra þí gaungu greib, Gef 

lífð.ug fálar frið, Atar sæng þin vjó 

yffrbreið, Og lofs um baubánð hlið 

Mtlegdar burt úr ánaub leið, -Snni 

foburlanbib ! 

b) Gumar vers. 

Gilijt þafflæti æ fé þér, Hmáttug 

þrenning blíð! Einn vetur nú á enda - 

er, Hppbyrjaft  fumar tid. Gé nú: þín 

miffun, berra hýr, Qímin blejðuuar Flár 

Mír víð aumum elffublýr, I þér um 

líffind ár. Drottinn þín, blejgud hægri 

bond Hjúfri vjó bæbi á lífi og ond. D 

herra Sesú! hjá sjá blif, Hér meban 

eigum tof, Frá allsfyns voda sjó olk 

um blíf, Egmbanna ftyttu Faf. D egú! 

gef ojs eilíft líf SOllum í fumargjaf. 
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$lífftundir vorar lífjaft við. Qiðinna 

vetra tíð, Eptir höerja „með enga bið 

Eymbanna bynur þri; Lífftunda fúrt þó 

fúpum faup Gvrgarvotnunum hjá, Blón: 

ugaft Seðú Þenjaftaup Blefsad vjð 

fvali þá. Dffar tár þynum aptur vér, 

Af bjarta færum þaffláter, Djö fyrir 

veitta áft og líf Vm líbna vetrar tof; 

Dg eptir líðib eymba tíj, Dg ángiflanna 

fet, D -Seðúl gef vjð eilíft líf DIl- 

um í fumargjuf. 

Of fje þér, Gud og laufnari minn! 

Fyrir líðna vetrar tín, Welum vér ofjð í 

fabmninn þinn, Framvegið, þrenning blín! 

öramar biðjum. þig, fubir fjær! Mm fars 

fælb fumarðing þó, Med áftar  gjæbum 

fó enburnær, lf bímni, jörð vg fjó3 

verð fyns (liðjorum varna vín, Beittu 

ojs lífs og fálar frið, Meingjorðum 

fatans meft vib blíf, Meban bér eigunt 

oj, Eptir mótlætig enbab Eir, Dgq þolbib 
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leggft í graf, D esú! gef vjð eilíft líf 

llum í fumargjaf. 

Ktofabur fértu, lifandi Gud! Liðin er 

vetrar tín, Miffunin. þín er margfalbub 

Bi mennina fyr og fí. Barbveitt hefir 

þín svlbug bond, Befælar mig og mitt, 

Gvo engir {lið né aubnu grond, Dís 

hefir neina bitt; Þar fyrir ætið þeffum 

sér, Þó effi verdi fvo fem ber. Fra 

vegið gef výð, faðir minn! Fyrir þíns 

fornar beyð, Gálar heill, frið vg fognnub- 

inn, írvtir erum þá neyb; Gú er befta 

fumargjafin, vu jæft sel enbab ffeid. 

- Wkennur vjð upp að nýju nú, Mábar og 

fumar ljóð, Margfaldift lof þitt, mínn 

Heðú! Maft, æra, nýr og brús. Úr 

bafí miðgjerba þrópum vér, 3 haf þinn- 

ar miffunar: Bjargi vjó þínir blóðlæfir, 

Burt þvoí fynbirnar, Sjós þinnar náðar 

ljómi beft, Sjóð trúarinnar víbnætift, 
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Qjús þinna orða Íýgi hér, Vjús fEýni fær“ 

leifang, Gef í ljógí nú gaungum vér, . 

Glæð þú ljós {fýrleifans, Web bornunt 

ljójsins blejsabir Bygainut ljóð þinna 

tamið. 

Ð þú blejðabi albanna, Eilífur jabtr fær! 

Met þú vjs ffípti mijgira SS miffun 

þinni vær; Ved nýju fumnri þinn nýja 

mann Mábin þín upplifgi, Eve þægir 

legur þér þé þann, Þinn vilja ffunbanbi. 

Ganvigfu þjáning fefa þú, Cufanbi hjart- 

un ippseftú, Oryggum vertu trúr þugg“ 

1, Ojálp befta nandftöðbum, Hfirvalb= 

anna verndari, Barn befta þegnunum, 

Sjorþnofsid allri  riftninni,  Kroptug 

tó teyenbum. - 

Bnmargjof, Sest! fértu vur, Gumar 

farfælt. ofð veit, Gumaréiirs helga þér 

hvert fpor, Gumarfaung gefun neyti; 

- Enmar friðar og þamlynbið, Gumar 
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lífs Þetrunar, Gumar innra manns fl“ . 

gætið, Gumar Guba nálægbar; Eynba 

Fvíttunar fumar gef, Gumarib þínni blefð 

an vef.  fumar ef burtu fofnum vér, 

Og júpum baubans (fíl, Éba þvenær fem 

þóffnaft þér, Þrjóti lífð reiða bál, S 

- Gumars eilífu famviftir Gjálfur tal 

vora fál. 

Bólin réttlætis, fæll Jesú! Gól fegri 

ljóma. ber, Gól upprennandi fumars 

nú, Gól blefðud vertu mér, Gól bugg: 

unar Í forgunum, Eól glebi og fagnab- 

ar, -Gól Tvittunar frá fyrbunum, Gól 

als fyns fagnabar. Sól æfinnar þá fígur 

nn, Gól mér upþrenni, Seðú, þin! Góle 

bjartan mig vg fynba fri, Gólar grams 

leivi í hall, Gólar þeim býrvar falnum 

í, Gól þerrar- tárin oll, Gól þar ei 

bíubra forgar ffý, Gól fegri Flæbift mjall! 
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B) átíba verð. 

a) MX Hólanótt. 

Bí öfánga bagur banda ming, Drottinn! 

þá femur ab, Ógl mig í unbum bjarta 

þíns, Oef eg þar góban ftab, Eilífrar 

alebi jeg fvo jól, Hafnar haldi með þér. 

Þá er upprunnin þú mér fól, Eem ab 

„eg þrái þér; Ólaffandi fer þá hugur 

minn, Óerral í glebijalinn þinn; Uppá 

þab brygbar eina ffál, Ég vil nú fúpa 

fús; Þegar Þér fjálfum þyfir mál, Þá 

leið mig í þin hús, Ég fel þér bjarta, 

fínni og fál, Gætafti minn Jesús! 

afobs fljarna upp runnin er, Dg víð . 

uú af Gubs náb {fýn, Bondur Sefðe 

nú. blómgun ber, Blejsun þú albrei Dvín. 

Ein meyja befir alið forn, Dri gubbóme 

ligt varð bold, Eilíjð. lífs gefft því æbfta 

vom, Dfð: fem lífum á fol, Kögnun 

nú. fæbíng frelgarans,. Flýjum  yðranbí 
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ffrar til banðs3 Látum bans lof ei líba 

rir, Rýðum og hrósum þvi, Dieb-fjagn- 

ab eru ojó færð vg {fýrð, Fríbar tíbinbi 

ný, Gé Guði foður fjáljum býrð Gúngin 

upphæðum í. 

M Tólum. “ 

Fagni nú bimnar, fagni jórð, Fæðbur 

er Seðúð ojs, Hagni nú all hans frið 

feypt hjörð, Fagnanbi lífðinð þnofs, Med 

„ ormum trúar í elffu og áft, Dffranbi 

þaftlæte, 0 því ffylbum sér aubmjútt 

báft, Ei braga lift í hlé. Mr foburs- 

"ing ffauti frið og náð, Færði vjó blejð- 

að meyjar fá, Af ollum fem hafa onb 

og mál, Mutift Guds vegfemb blíð, S 

ollum áttum fyrir utan tál Allftabar fyrr 

og fíð, Oanð of útbreibi þver ein júl, 

Gem himin og jörð eru víb. 

Bebing í fynbum fleffar mig, Fæðing 

Seðú hreinsar; Sæbing mín er fátætlig, 
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Hæbing Hesí audgar; Á fæðing tárum 

féft eg fáb, Fabing Sesú huggar; 

fæbíng er banda fyrir fpáb, Frbíng 

Sesí lífgar; Kæbumft til eymba allir 

vér, En Sefú fæbing bagræber; Fab: 

ing ab nýu færi vjð nú, Fæbingin 

Gubs snar; Hæbbum Gubi æ fngna 

þú, Er fæbing bans bobub vars Fæbing“ 

in þin, fæbbi Sefú! Fæbi vfð til býrbar. 

FErbbur er Heðús fögnum vér, Fríður“ 

inn fyninn því 2 milli Guds vg manna 

er, Míbaft burt tanna ffý, Vyprunnin 

fogur eblaffjær -Ér Safobs ftjarnan 

blít, Betleþems fvalabrunnur Fær 

Býbít fram orþyrftum lýd, A reiji boggin 

fýnir fín, Gól ffein réttlætis prýbileg, 

Grátur er horfin, glebin fjeft, Gups 

fonur hjá jé er, Tótin Hejge nú 

blómgaft beft, Branbib Tifð veittft hér. 

D þú róð Garvns á þér feit Allra 

vyr trú fem ber! 
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Bicjöadur Guð vor blefði jól, Blejð- 

áður tígnar hár, Sejús réttlætis þanna 

fól, Gigursegarinn Flár, SO þú, nýjæbbi 

fóngur fjær! Som í mitt hjartans þús, 

„ Með anda þínum sjó enburnær, Æilífi 

minn Jefús! Upplýð vor Þjurtu, hug 

vg brjóft, 2 Heibrum vér þig leynt og 

ljóft; Qjóðib þitt, Sesú! lýsi vfð, Dgq 

leibi um egmbar bal; ab er vor glebi 

og bærfta bnvjs, 26 heyra þitt náðar 

tal. -Ð Drottinn! hjálpa ollum vs, % 

eilífan býrbar fal. 

led þig nú Sesú brúður beyt, Brúbgum 

þinn fyminn er, Fagna þú fen að fjöl 

brygbift, Fríður Gubs veitift þér, Aoftób= 

arleyfi í anba gledft, QAbftod af himni 

fæft, Wpplífna þú fem aumur Fvebft, 

Eymba bótin er nærft, Kátæfur.er nú - 

fullrífur, Sjatvadur eymbum afleyftur, 

Þú nafti maður nemur ffjúl, Mábleifur 

líf oblaft, Dryggb: myrfurbúiun fér nú 
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fól, Gíþreyttur aflýaft, Petta vjð færi 

ieg íb jól, Sefú þad afrefaft. 

FEæbingu Sesú fagni menn, Fagni jál, 

„ andi, geð, Hagni lifð æba feftíngen, 

Fagni vort bjarta með, Fagni jorbin og 

flóð vatnðind, Pyt fagnar hímininn, 

Hagnanbi barni fríðarind, Fagni hvor 

blóbbropinn, Fagni englanna fagur þer, 

Hagni þimnanna Fraptarner; Fognum 

þvi mebur fagnenbum, Sognum meb 

Þaffargjorb, Hognum meb ollum. frelf 

ubum, Kognum foo hér á jorb, Ab 

fognud  mebur útvdÍbum,  SDblumft í - 

þinmabýrð. 

Mm miðnætti fálar fól upprann, Gólin 

réttlætising, Gubbómsins fólir Guð og 

mann, Glebifól mannfyngind; in 

frívafta fól er fæft ab fjáft, Kríbar fóle 

{fin þem band, Kifganbi jól með ljóm- 

auð áft, Kýjandi fól í mand; Sunlífift 
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vyrti fál. jú fól, Gólin Hesús: um þefsi 

jól; Bio ynbælið fól þá fynd bjabni, 

Gólþerrift armæban, Géum Í Segú 

fólffini, Gólbirtift innri mann, Huliga 

fól þér fjúandi, Eól Guns í býrbar rann. 

Brúdgumi vor í Betlehem, Barn 

fæbbift. grátandi, Gegjandi til vor: fjú 

eg fém, Gjúfur af elífunnis Allir þem 

Seðúm elffa af rót, Anna Guð verf- 

færin, Tali brúbguma og barni á mót, 

Breinanbi faðminn finn; Brúdfaups fal- 

ínn tilbúum vér, Bljúgt vg auðmjúft 

það bjarta er, Bertu Hesús velfominn 

bér, Borfénn óðugleifann, Þíns beilaga 

mtba áftgjafer Vpplýfi bjarta rann, Gvv 

allt hvað með sjö býr unni þér, D Seðú 

Guð og mann! 

Gilífrar fælu. ynbið jól, Myp munnu 

renna ffjótt, Kjómar þar fögur lífsins 

jól, Eem lýbum Virtijt í nótt, Væbðu 
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þá hverfa myrfurin, Mótlæti einginn fjer, 

Eins vg míns Sesú útlegbin, Umbreitt 

í fælu er. Þótt Seðús lægi í beð vg 

hálm, Eg hef þab fyrir minn jóla jálm: 

Þar fálar fátæft og meinin mín, Fyrir 

mótlæti Sesú þver, Sángt mun ef þar 

til loffætt {fin Rjóð fyrir augum mér, 

Og opinberaft þú býrð ei bvín, Drottin 

Seðús hjá þér. 

Een munn ofð {fína fígurjól, Pó 

fynd. vg eymb ffyggi á, Mennur þá {fær 

réttlætið jól, Er reifum vefjaft más AD 

Sesús barft víð á hey vg hálm, Dalb- 

inn fátæflega, Gjori eg ab Sóla glebir 

fálm, Grátfeginn anblega. 3 anda volabr' 

ir allir fá, Úmbafbir fynbum bót þar á, 

Gem tafa Seðúm í trúar arm, Kíl þejs - 

borinn á jorn, Ab líta hér í holbi harm, 

Dg heimfæra játtargjord. Bat þú í Gui 

qlabvær bsarm, Gubs enburleyfta hjurð. 
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2 myrfrum fynda vg mótlætið. Mæbft 

hofum lánga tíð, En ljómi Gubó býrð 

ar andlitið, Og hans ímýyndin fríð, Byr 

nýfæðdi Hess nádarjúð, Mú {fer víð 

upprennur, pjsljómandi vort andar húð; 

2Æ þér hver. lífs fraptur, jóni med trú 

vg þolgæti, Þýdri hógværð vg bæninni. 

Sriður þínn {fíni allra á Anbar vg lífs 

ínð bag, Ér þér hlýðni og elífu tjá, Bib 

yndi og mótgángg flag, Unn fs þér 

halda ollum hjá Eilífan jólabag. 

SWesús veri vort jólaffart, Seðús jé æ 

með mér, Seðú vrð veri mín jóla art, 

Segús mig tafi að fér, Bef Jesús þann 

er fvaf í fynd, Gjúfum vert Sesús 

bægd, Gé Sesús þyrftum fvalalind, 

Genb þú ojó Seðús vægt, Beðús huggi 

mig brýggvan mann, Hanbleid þú Seðú 

vegviltan, Krelða, á eðús! fólfid þitt, 

Hinn eðús' týndar faud, Um fár vor 

Seðúð fjáljur bitt, Gvaungum vert Seg- 
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úð brauð, Yreinga Í Jesús! hjartab mitt, 

Ýaf Seðús vjð frá nanb. 

Wtú er uppfylling tímans té, Límgaft 

Mronð vondur; $mmanúel Guð er vjs 

“með, Í reifid bogg jellur, Óirbir fnube 

anna fenbijt þér, Gem Abel teifna vann, 

Fyrirminbanir falla hér, Feinginn er 

Guð og mann. - Gáttmálð orfin víð 

fæfir þeim, Gjafalba ljóða ftjafann geym; 

Líf, beill, fálubjálp fljótt eg fínn, Kyrft 

Sefðe rót er græn, Gje eg nú góba 

eirorminn, 9 hann mín fála mæn, Sól 

„ anbar beftu, Sesús minn! Sá og amen 

er- bæn. 

ólar uppruna jé eg nú, Í fvartnætti 

mótlætis, Did þína fæbing, vor Seðú! 

Beifum til inbæliss Þafi náttúrleg him 

infól, Qaft Frapt varma og ljófð, Þá 

ljóð vermift nú þejgi jól, 3 þér, Sesú! 

ollum ojé; Reiptraðu í bjarta, lífga þál, 
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Lifa anda „vermbu, belga mál, Gólfin 

gubræfnið fend vjó hér, Gólar Frapt 

réttlætis, Þín fólar barn ad fénm vér, 

Gólebjartír innvortið, Og fól fegri um 

eilífð fýngjum þé, Sólar gi quð- 

 ræfnis. 

SSjartans gubælnft happa fund, Ougs 

aring rójemb fríð Nú upprennur í nábar 

mund, Tálæga jóla tíð, Þér er Fejús 

fem hjálpar beft, Óónd eðt réttift 

mér, Gjálfum Seðú eg famteingift, Gof 

mína egús ber. Ð! Segís grætur 

eing vg barn, 9€! hvad Feðús. er náda 

ar gjarn, Boggu tár esú vætti Finn, 

Berm Sest innra mann, Barnð úp 

Seðú fýs bænftyrf minn, Barni Sesú 

eg ann, Kom, Sesú! hér med fjærleif 

þinn, Qrýn, Fesúl bjarta rann. 

óvtinmavi er mifil þín, Milduft rétt- 

ætíð fól! ab þitt nábar ljóð yfir vjð 
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ffín, Enn nú um þefsi jól, Mjog haf 

um þó opt miðbrotið, En  mifil þeilða 

vjð {fér, Willum vér því þitt móðurgén, 

Minn esú! aubmjáfer, Mitil furbuverf, 

miftl náð Mefta bhjálpræti ofð er tjáð. 

O! hvad er þó þú ímynban, js fem ab 

veitift nú, Ójá eilifrar glebi alffoban, 

Wlgjorlega fjeft þú, át vð ei hennar 

verða van, Boldugafti Seðú! 

efús er Fominn, fínn bann fljótt, Fyrft 

bann þig beimfætir, Bjóð hynum gifting 

nír í nótt, Og náfvæmar viðteftir; leyf 

honum bjarta húfin þín, Óreinfud meb 

- blóti bang, Géf honum tára glebi vín, 

meb greivífni Fjærleifand; Ef úthýgir 

bomm, eilíft bann WMfir þig fellur, vejæll 

mann! Mrebtalirn' bann þá muntu fá, 

Meottulinn réttlætis, Ef bann Þér giftir 

ætíð hjá, Eintið fer góbð á mið, Dunn 

lofar þér fig fjáljan fjá, Í fælgjæti 

téttlætis. | 
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Margur veit eg ab mænir nú, Med 

trúar augunum, Upp á þig, góði Guð 

Sesú! Glabur á jólunum; Mtbreiðba 

trúar armama, 20 tafa fig ab þér, Dq 

hjartans áftrafa bvarmana, Óugganbi 

fia í þér; SS þeirra tolu aumafter, 

Sesú góbil fomum vér, 3 trúar vörn 

þig tafandi, Tárin vor langi Þig, Bið: 

Fvæma hjartað vaggan fé, Botir, bæn 

- aubmjúflig, Kjærleifi, ljóð ófulnanbi, 

Rof, trúin áftúdlig. 

FEogmun nú Jesú frelsíngjar, Fognum 

nú Eriftnir menn! Kognudur Seðú fæb- 

ingar, Fagnanbi géfft sjó enn, Hagnab- 

ar bátío fríbri á, Fagnanbi féum vér 

Fagnabar. bonffap fyrjt ojs bjá, Foan- 

uðu englarner, Fagni nú hvor ein fríb= 

feypt fál, Fagni vor björtu, hugur, mál, 

Hagni nú allt hvad fagna fann, Kagni 

bimin og jorb, Fagnanbí þoffum fögn- 

uð þann, Fagnanbi brottind hjörð, Fagn- 
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anbí þrifum frelðarann, Fagnabar meb 

lofajart. 

' RVafobs „ftígi á jólunum, Seðúð vís 

vertu þér, Um hvern vér nú í anbans 

um, Uppftígum Guð fyrir; Trúin vor fénu 

froppurnar, Æil himins líggjanbi, Greib- 

endur :vegar Gubs englar, Gángríum- 

ið Fjærleifi, Allir fraptar þejs vrfi beft 

Ab þefsi reiða vel Iuffift, D Feðús! brag 

vjé eptir. þér, YAflvana. ferðamenn, D 

Desk! hefð er: þurfum vér, Þín veiti 

niffur enn, D Sesús! bæti á himni vg 

bér, Oefjift þín vegjembin. 

Balverpis liljan býrblega, Dryttinn vor 

efs ert, Dfanftíginn í eymbina, AD 

vort bjálpræbi jért, Þefsarar lílju lífs 

fraptinn, Rén vjó á jólunum, Svo íbúbe 

arbalur féum þinn, Gurga í bólunum, 

Ójartang balverpib hýft þig, Ójortun 

fyrir þér opni fín, Ojartnanna tróð fov 
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beitir þú, S hjörtunum ilmandi, Ójartað 

þig. einan elffi nú, Af ollu bjarta það 

fé, 3 bjarta þínu vjs hyl, Ss Fjö 

„un þíg varðveiti. 

íb) 4 Týáti, 

Mir bagar fitt eiga fvolb, Ar, vífur, 

mánuber, Kiður fv tíðin olb af. old, 

Sun til þejs heimur þvers Ab lofum 

fomib ár er eitt, Enn fyrir Druttinð 

náb, Hví! vér hofum illa breytt, Og. 

glæpum niður fád, Én bang blejðaba 

áftar þel, Allt gjorbt ojs til befta vels 

vad ffulum gjalda Guð á mót, Gjæbífu 

vg þollund bang? A bann trúum meb 

yfírbót, Afleggjum fynba fans, Og bib- 

jum lífnar innft af Ek S nafni lands 

naran8. 

(Gnn er fa gefib árið nýtt, Eiliji Guð 

eg bið, Gef vjð þab verdi gutt og blítt 

Gef ofð þitt hjálpar lib, Gef þú ofð 
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björg vg blefða ávallt, Burt ref allt Eíf 

ug tál, Gefðu njð frí vg farfæl allt, 

öyrir vort líf og þál, Gefðu þig. Báleitt 

heiðrum vér, Qeilagi Gud, fem verðugt 

er, Gef vj8 þig. lofum lifanbi, Sífð 

meb réttum fognub, Gef vð þig Dýrf 

um beyjanbi, Dýrð þín jé margfaldub, 

Giídan um eilífð þýngjandi, Gannbeilagur 

vor Guð! 

Bls góba ftreymanbi uppfpretta, WD 

anna faðir hár! Fyrir Seðúm vort 

frelðara, Farfæl vfð þetta ár, HArðins 

umliðna alla fynd, Umfnú í réttlæti, 

WMrðins inngeingna ángurð mind, fire . 

tlæb glebinni; Ara tala vyr ófumin, 

Sesú! fé þér befalin; En meban lofum 

líð á grund, eið þú ug ftjórna víðs 

Þegar vjð færir forgar mb,  Gyfra 

gjarvallan frofð, vo eptir úubann 

þinn fáum fund, Fegqurfta nýárð þnvíð. 
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Ð þú fálnanna elffarinn, Eilíf gæfi 

unnar lind! M þejsunt begi umíforinn, 

SHæðbur vorri mynd; Dreírann eim 

af þér bunbi þá, Daubyora janbí þín 

Blejsaban lát þú breibaft á, Bænina. 

heyrðu mín; Fyrirgef þú ab fetum sér, 

Feril glæpanna burt frá þér, 2É Gud 

fs til þín aptur fnú Yórnnar fyrir tár, 

Blóbjabminn móti breið sjó þú, Beib- 

ift þejð trúin Elár, S þínu nafni, ú 

Seðúi Upp byrjum {so nýtt ár. 

E Sejú! fem fyrir auma þjób, Um“ 

íféra þolb þitt létt, Óreinsi ojá vel þitt 

heilagt blót, Og bjarta vort þvvi begt. 

S blefðaban Tjúja blóbjabm þinn, Brot: 

legir {fríðum nú, Blejsaður álna brúð- 

guminn, Burt href vjs efti þú, Bleja- 

ab nafn géfið þrisvar þér, Það er vert 

blefðab freldi hér, Fríbar firmament 

faftafta, Freldi, bjálp, Évittun, blíf 

ári þefðu inngengna, D Heðú hjá sjá 
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blif, Gvw blíbt fyrir nafn þitt blejgaba 

Blefsijt vor fál og líf. 

Kóróna árið, Kriftur minn, Meb Froyt- 

ugri blejðun þín, Eilíja þálna þvolunin 

Dg fabníng, fem albrei bvín!  Umífer 

vor þjartu, þerra hýr! Dieb heilags anda 

náð. Þitt nafn begfamift, brottinn býr! 

Dýrð þé þér ætíð tjáð. Hnbang hræringu, 

ó Seðú! ÝEtid gef vjó vg rétta trú; 

Umsef of þinni elffu meft, Eiltjur, tign: 

ar-hári Pin hægri hand vís hjúfri. beft, 

Dag breinsí sor gjarvall fár. Blób þitt 

Sesú! of ábreifift, Eilíft gef ofð nýtt ár. 

Fýurgefins þú. mér, góbi Gubl Gefur 

líf enga tíð. Beit mér þinn Frapt, að 

velgrundud Vitffa mig ár og þíð Keidi 

hvort fótmál, líffins fín, Kofnum þá 

árs er Þríng, Yfirveganbi þeffi þig Da 

þína náð allt um Fríng. Géfnu mín at: 

bofn vanbift vel, Með viðbóm vg eðla 

2 
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„bjarta þel; Eso framt þú falar, Fabir! 

„mig Fyrir allöherjar bóm, ld fynd: 

- anna Ybja faurugleg Gefji ei barn þitt 

tóm, elur fifnjafa heibri þig Med 

Víminfins býrbar róm. 

eðú umffurnar fvibi og fár Eé vjð 

ein Þrejsíng blin, Petta eptirfgmanbi ár 

Dg alla líffins tid; amt hang nafni 

 Þernbin vor Beri og ffjöldur trúr; il 

-blefðunar vor ofó vofvi fpor ans 

varmajta benja ffúr; Dg allar ftéttir 

ínnfiglift Umffurnar þári Hesú beft. S 

blóbi bans vor blóðug fár Blæbanbi 

fvali fér. Þegar á bynur banbans fár 

Dg bvína fraptarnir, Oreppi þá fríbar 

eilíf ár Ylllir rétt-trúabir. 

Blilijad hofum eitt ár vér Wnbir Guðs 

„hlífar ffjalb, Og nú uppbyrjum annab 

bér Did ytfta beimfind Fvolb. Góraels 

alebi, anbar. ljóð, Snnflýum til þín nú, 
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Mb vorrar elffu eblir rós S rétt lijandi 

trú. Sesú umffurnar böggin býr Drjúpi 

á ojé þá mæban lýr; Mafnid, þang frelfi 

naubftobbum Nú veri þelta ár, Friðar 

tíf foolut freiftudum, Fárádum vegur 

Flár, Dýrbar fullt lífið beyendum, Dande 

ang mýfjandi fár. 

rín fagnabar oj þú gef, Arid belg“ 

nnar þó, Min farfælbar efti tei, 

þimni, jörð og fjó, Ýlrið fem færir engin 

ílis, Mrið lífs betrumar, Arid góbð fríbar 

innbyrbið, Mr fynba Fyittunar; Patf 

lætið ár við þurban fífð, Polgæbið ár 

Í naubdum lifð, Órefðingar ár þeim hug“ 

mæbbu, Ójálpar ár naubffubbum, Qæfn- 

ítgar ár þeim lemftrudu, Qauðnar ár ber: 

teim, Gyglunar ár þeim forgmæbbn, 

Geælbar ár beyenbum! 
| 

C) Y Páfum. 

 Seðúð! hjartans unun frið, Uppriða 

a Rr 
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og Ítfi manns, Gálar bugfvolun blejsuð, 

blíð, Blómftur. óbaubleifans, Þú, fem 

barmfvyæli, brygb vg bol Defur þulab 

á frojð, Djoful fígranbi vg baubans 

fvgl Dýrtlega fyrir os, Unn vjó jafnan 

í anda þér Upp ad ríða með fjálfum 

þér, Eso vér grafanna fyljfnum frá 

Sramleibbir bóms á tíð, Gigurbrófð 

meigum fóma ná, Corga gleymanbi þríb, 

Med eilífu paffa-balbi hjá Deilagum 

engla lýð. 

Mygrunnin hýrbar er nú jól Eptir for 

mýrfvun fíns. Hæ eg því eilíft. friðar 

Ífjól, Fángelfib mitt þá bvin. 2Æ! þyab 

-forgleg var ájýnd þín, AM þínum piflar 

bag. 2Æ! hvad glebur það ondu min Ab 

fjá þinn býrbar hag. Líf þitt gafftu til 

Iaufnar mér, Lífð og Þinn mig eigbu 

bér. já föður þínum feffft mér grib, 

Forbæmbur þá eg var, Óeilags anba 

mér lagbir lib,  tifa þá viði ei par, 
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Meittu mér eilíft fylgi og frið Frá brögð 

til vegjembar. 

Betafti Hesti, fn Gubs fjær! Gálar 

„unnuftinn minn, Sífðins eilifi Tjóminn 

fjær, Qífir nú upprifinn. AD afftabinni 

forg vg fútt, Gem bann leið heimi í, Bú- 

ínn er nú að borga út Brot mín, fvv 

eg er frí. Qífamanð Fraptar, líf og fál 

Lofi þig fjón, heyrn, vit og mál. Ð 

esú! gef vjð ollum nú 20 uppriða 

fyndin frá. S þínum frati, ó Seðú! 

Allir figrandi þrá. Bið fyrir mér, þvv 

bili ei trú, Blejðubum Gudi hjá. - 

Wíttlætis jólin eilíf. er Wr ffýum baub- 

ans hýr, llum Guds börnum eilíf þér 

Upprunnin fagur og býr. Gígurvegarinn, 

fæll Jesús, Gjálfur reið baudafrá, Frum- 

burður banda frægftur nú, Fribar hafn= 

ingi fá; Gígrabí bjoful, fynd vg neyð, 

Gitt fól leyfti af allri neyð; Hull þat 
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að aldrei fáum þér, Frelsarinn Sesú Fjær! 

Zíot þó að mættum tala vér Túngum 

englanna nær. Birbíng, maft, fpefi og 

valdi ber, Begfemb og lufgjard ffjær.. 

Blejðavur fálna brúdguminn, Brunn- 

uri elffunnar, Oeilagur! Fom í hjartab 

„inn, beilsugjoj brúbinnar. Upp ertu rijr 

ínn, elffan (fjær, Uppríftu nú í mér. Upp- 

vef mitt hjarta og á rær Med áft á 

móti þér. Þér jé nú eilif þaffargjarb 

Cf þinni friftni hér á jarð, 2 þú 

feyptir ofó fvolum frá, rojsfefta elffan 

mín! Þú létjt vfs auma fínna vg fá 

Hrídland hjá febur þín, Svv heilagt þér 

fýngjum Qófíanná 3 bímneffri býr, 

fem ffi. 

| Gigurvegarinn, fæll vert þú, Gálar brúd- 

guminn trúr! Réttlætis fólin runnin nú 

Mauba hafð bjúpt úr, Pínu vg Baubar:8, 

fem ab þér Gál þinni. þrengðu ab; 
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Pi er mér nóg ab þú life, Þab far - 

míg og lífgab. Etfert fær fyndin umttD 

nefn, Engir fordæmt legmálsínd grein. 

var ernú maftín helvítið? var Daub- 

ang broðbur fár? Atfvæbi eru unnin þejð, 

YfþurFið þrygbar tár. Gígursegarn fig- 

atberð Gýngjum um eilif ár. 

Baubans úr hafi aptur vís Mpp er 

líð runnin fúl, Gem að átur í fvol á 

frvje Sláran fínn glansa fól. Gynbar, 

baudars og þatans vald Gigrab jéft þún 

„vg ftytti Afallin þúngu Abams gjelb 

urtu fynd géfín Fvitt. agn því bjarta, 

fagni mál, Fagni vur. -endurleyfta fúl. 

Hagnanbi lofum frelsarann  Kagnabar 

hátíð á, Fagni hvor fínni ftibgjaf mann; 

Hagnadur Híingi já, Fagnabar ung í 

fríðum rann Fegnum vér Gubi hjá. 

d) A Uppftigníngar bag. 

EÐ Sesú, Guba fon eingetinn! Allir 
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Þig Ívfum vér, Yeilagur fígurþofbínginn, 

Ýeiður og býrð fé þér! Uppftíginn þinna 

ertu til, Enburlaufjnarinn fjær! ÝVAptur 

Femur annað bíl, Eflanft því trúum vær. 

Lát þú ojð mæta miffun þá, Minnftu 

et yvrar fyntbir á, Fyrir það bara heljar 

fár, Þér fem leibft fyrir fd, Beifta 

brygd, ffjálfta, bænar tár, Bond, vípur, 

nagla, rofs, Bitraftan banda, blóbug fár 

Og blejsaban breira fojð. 

bag er Kriftur uppftíginn Aptur í 

bímna rann, 3 býrð fínð fóðurs inn“ 

genginn, Eilífur Guð og mann! ann 

upplauf fyrir ojó bímninum, Over apt- 

ur luftur var, Guo vér fríir frá fynde 

unum Gælu víft befbum þar. Fyrir sjó 

bíður frelsarinn, Foburinn, Sesús Verra 

minn, Og feypti ojð fagran friðarftab 

Harfælan þímnum á, Svv eptir bapurt 

baubans bad Drottinn born fengjunt fjá, 

Gem vjs hefir lífi útvegað Wm eilíft, 

amen, já!) 
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e) 4 Svítafunnu. 

Gi fæ eg, fannleifs anbinn Fjær, Upp 

vetfnad gjafir þín, Ometanlegar eru þær 

llum ffilningi mín. Þú gefur bjartans 

bægd og fyrrð, Óuggut og þolgjæbi; Kalle 

ar, tpplýfir, Belgar hyrð Herrans á 

jörðunni; Méttan Fjærleifa ríffar þú, 

Mætir Gnbó elffn, von og trú. Arfleifbar 

pantur útvolbum, Uppterdrar bænræfni, 

Gannfæring heimi þetur um Eynd, bóm 

og réttlæti. Ber ollum fálar vanbræbum, 

Beafemb þín. eilíf fé! 

Gud! fem helgan anda þinn NE 

fendir þimnum frá, Moftulum 19 í þan 

fínn, Gá er uppjræbbi þá; Ymsum túngum 

þá tala létft, Eignar ftórmertin fín! Bort 

túngu mál meb bejsan begt Begáfi milb- 

ht þín. Ylnba bænar víð inngef þú, Anda 

hábar bjó fendu nú.  Bonbum vrbum 

vjð vernda frá, Bor géj þú unun fé 

Um heilagt nafn þitt í heiðri ab tjá, 



Med bjarta og múálfæri. - Alt þab, fem 

Draga anba má, Einn Guð, þig vegjamel 

f) %í Ttínitatis hátíð. 

órenníngar báti balbin er Heilogum 

Drottni ftór.- ann ffulum býrfa vg heiðra 

„vér Með beilagum engla fór.  Óingab 

endi Guð þuggarann, Heilagan anda finn, 

3 hverð Fríftinð manns bhjartarann. 

Ýeilog, fom, áftgjafin, Mir poftula er fvm 

fyrit 2 hvítajunnu í hægum guft! ann 

binjum æti hjá ojs jé, Af bjarta eg það 

fýs. Oerranum vorum þærfta jé Óeibur, 

lofgjard og prið, Dg fígur jafnan 

fóngjaudi 3 fællri parabíð. 

C) Helgiðaga verð. 

a) 4 Softu. 

Gud! lát helgan anda þinn Bíð 

veita ftyrf vg náb, Guo hugleidum í 

hvort eitt fínn ab hímneffa gjæffu ráb, 
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Þá foo elffabir amman beim, Mtqafit 

þinn fjæra fn, Til enburlauðnar ollum 

þeim, Gem á þonum hafa. von. Hiftorín 

pínu berrang því Óofum baglega minni 

í. Hullnabar bót hann fyrir ofð sann, 

Fridftilltift reiðin þorð, Eina faubí fvv 

aptur fann, Ginni líd veitti hjörð. Med-. 

föður vg anda. heibrum þann S bærftri 

þatfargjarð. 

of vg-býrd fé þér, Qansnari minn! 

Qeinftu hér bautans pín. Srofðjab 

Vefðaban breið þú þinn Blibt yfir fólu 

mín. Geætafta fíðu fárid þitt Gé nú 

mitt griða þús, Ovitfági þál vg bjartad 

mitt Djarta blób þitt Sesús. S þin- 

um faðmi útbreiðbum Unu mér ab 

blífa í heiminum; S þínum fabmi. ab 

„senda Eir, ppríða í fabmi þér; 3 þíns 

un fabmi eilíft líf Af miffun gef þú 

mér, Mm eilífð foo bjá þér alla blíf; 

Mforei fú fæla þver. 
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b) A“ Stírdag, 

Serra Sesú! vort hjálpar ráð, Hærft 

fé. þér virbing veitt, Inblegt Vortbalb. 

þín eilíf náb fó hefur nú tilreibt. * 

Qeilagt huld þitt vg blejðab blón Bib 

bvrb þítt mebtófum vær. D bvab þú 

selffar auma þjóð, D Herra esú fjær! 

Anbligt húngur vfð auftu hér, Anbliga 

vo ab mettumjt vér.  Mnbligt rannjaf lát 

anda þinn Sun hjá oýð planta nú, nb: 

legt líferni í þvert finn, Yórun vg rétta 

trú. Blejsabi fálar brúbguminn Bænbeyr 

vjð. ó eðú! 

-c)A Saftudaginn lánga. 

Os foftubags Lánga líbi eg forg hinn 

í eymbarbal, Deppnaft nóg gleti í þimua- 

borg Dg eilagra býrbarjal.  Þáffa 

baganna prýði vg lyft Prófa mun eg hjá. 

þér, Óærftnejnni Gub vg herra rift! 

Oeibur fá albrei þver; Alla jorg bættir 

útlagans, Um éilijd fEínanti í býrbar. 
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Frans. ar mun eg Ívfa Ííbjemb þín, 

Qaugnarinn bjarta fjær! afns þins 

hrós fýngi fálin mín, Gijellt þá brygbin 

ær. Ráttu mig vera, lífnin fín, Rijð va 

„ bauban þér ner! 

akoftubags Fold þá Fomid var, Aríftur 

til grafar hné, Dg hvílbift frí af þraut 

um þar, Þángab tíl þann uppfté, Á 

milbri páfa morgun fund, Dteftugum 

fígri með, Da glebijullri gjæbffu Inb 

Gafft ojs þá berfángið. Lát mig vel bera 

byrbi mín, Blejðabi Berta! ab bæmi þín. 

rofin verdi mitt fvefnbús fætt, Gúlina 

taf ab þér. Ér þá allt heimsins bylib 

bætt, Blejsunin eptir fer; Bíð engu 

- fíban illu bætt, Upprigan glad þá ffér. 

f) 4 Sænaðag. 

Boldugi fabir! vernda þú Burð Fons 

úngð. báfætib, Haldt þonunt æ víð hreina 

„trú, Dans rifjum veittu frið, Styrfur 
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"þinð anda ftybjt rétt Gtjórnendur 

Friftninnar, Gérbver að lífi í fínni jtétt, 

Gem þitt bob útvígar. Barna fyrjold 

vg vílluróm, Bídbaltu þínum frifttn- 

bm, Qeilagri trú og breinum fio, Qel- 

- ting andffotans megn, Blejða vort land 

og bygdar (90, Bíjtur vjó aldrei beg, 

Óeimleid þitt jól í þímna fríið eins 

alla mæðu gegn. 

SSimneffi býrtar fóngur Hár! Sóng 

vorn blejðabu nú, <% rófemt vg farjæln, 

herra bár! Dans Daga fjölga þú. Bertu 

bang hlífð og vornin þrein, Bernba þann 

allt um fríng, Eins og þinn eigin angar 

ftein, Eba þín fígnet hring. Leið hann 

við þína hægri hand, Hand þín velfigni 

bans líf og ond. Eldlegur þinna engla 

múr Umfríngi þang tignarftól. Bertu 

bang ljóð vg vegur trúr, Bigí, líf, ffjaln- 

ur, fól. Sébart þá feidift heimi úr, Dans 

vertu eilíft {fjól! 

a 
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g) Á Bunntudogum. 

Bitunnar tíðin enbub er, Eilífi faðir 

fjær! Qvf, æra, býrð vg þaff jé þér, 

Þú fem sjó miffun fær. CForláti vjð 

þín fobur náð, S frelsaranð Sesú nafn, 

Oþafflætid og illffu þáb Og allra mis- 

gjarða fafn. Uppbyrjaft vífan onnur hér; 

S brvttinn! fom og lifna mér. Blejsa 

vor efni, björg og fé, Blívafti Sesú 

minn! Erfibið fefn vog átburdi, SDndu, 

líf, brjóft og fínn. Kíjs vou ftund að 

líbinni, ein vfs í þímininn. 

SÍeilagi ljóðsins herra bár! Er bvíltar 

bag innýettir, elgunar brunnur þreinn 

vg Hár, Óelga vfö nú í þér. vil þig 

nú, ljúfi berra fjær, 3 húsi vors bjarta 

rannð.  Einninn gef lífa allir vær 3 

þér Wvílumft til fanns. Beja vís 

með þínni blejsun nú, Blejsabi herra 

minn Hesú! Eilif þín blejgnn alla ti 

Vfir ofð blejðu fé, A ollum líjftunbum 
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árla og þíð, í ínngángi vg. framgángi. 

Snnfiglilt ojs jú blejsan blíð Dæbi 

vofu vg fvefni 

Munar loEfur 

= ínnibelbur 

fvglð: og morgunverð. 

a) Yiotgunvers. 

lifandi Sesú! lof jé þér, Ribin er 

þefsi nótt, Bel hefir yfir vafad mér 

Þín voldug engla gnótt; Guo befir 

effert fafab hér, Cvaf eg í góbum frið; 

yrir þad elffan all þér ber, Mitt eis 

líft hjálpræbib! Einninn baginn, fem upp 

ljómar Man þímin til farfælbar, Eg 

er bíbjanbi, einn Gud! þig, - Hbgjætílu 
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veittu mér; Munarð ei úþætt er unt mig, 

Eg því á reifi fer. Gubbómsing þrenn“ 

ing gofugleg, Góð eining ftjórni mér. 

Kufanur fértu, góður Gud! Gofgi þig 

gnbir mín, Ab eg nú heilbrigd upp“ 

vofnud Er fyrir miffun þin. Óeilðu- 

gjafarínn þefir minn Qeljar mér forbab 

fíg. Anbi mínn {fal því æ hvvrt finn 

í honum glebja fíg. QNt það fem hefir 

anbar brátt, Wtbreidi þang býr í hvorri 

átt. el Þegar ffunbin hætt ab ber, 

Qjálpi mér Fraptur þinn. Blóðbropar 

Þínir blejðadir Bæti all miðverfin. Reid 

mig fíban með Íjúfum þér 3 lífs æbfta 

fognubinn. 

Kjósanna fobur Ivfgjorð fé, Liðin er: 

þefsf nótt, Gang unbir vængja bjálpræbi 

Óefur mér vrbíð rótt. S.Gubs nafni 

ea uþppríð nú, Og bírja þennann bag. - 

Sunrættu hjá mér, á Sesú! Drb þitt, 
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en líféins bag Birftu að blefða veifr 

an minn, Billa lát míg ei bjafulinn 

Af þínum vegi, elffan góð! Anbvarpíd 

Þeyrdu mitt. Fyrir þín fár og blejsab 

blóð Brotin gefnu mér fvitt. eið míg 

af bandanð bimmrií flóð S börðar rifi 

þitt. a 

Ip er nú runnin jólin fæl, Eæl elffan, 

Sesú Hár! Slár, fem fyrr unbir hvarf 

- vorn hæl; Óæli. vor eru þín fár; Gár- 

falbt þá baubinn bafar bat, Batit þíns 

unda flóns, Flóð af fyrtbanna þvvi þab; 

Þaban til æbfta góds, Góði Sesú! þitt 

legtn lið, Kýðnum gef þú þinn áftar frið, 

Fridarins Gub, þem þjónar þín Pínum 

bjá lambfinð trén, Trónanna {veitir {fjær 

hvar ffín, Efín þar Júba Fyng. ljón; 

Ljóni því æra fóngift fín, Gínum meb 

fegrum tón. 

í, býrð vq æra þýð fé þér, Þrenningin 
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guðbóntð há, Ab þínir virðtuft englarnir 

of í nótt safa hjá. Bidjandi framar 

blefðun þín, Brot fynda fær í lag. Deilla- 

fom nábar banbin þín júfri mér nú í 

tag; Guo áform mitt og athafnir, Alt 

fromfomti fem þófnift þér. Wim allar ftunb- 

ir æfinnar Hun þú mér náðar þín. Blejs- 

abir Fesú blóbftraumar  Blabi á jálu 

mín, Eilífi brottinn allsherjar! Díð leib í 

býrb til þín. , 

Dagur nú lýfir, bryttinn Fjær! Dimman 

er horfin fvgrt, Mennur upp ólar robinn 

fjær, Réttlætis þólin bjort. jóni þíns 

anda lýfi mér, Sjómi upp bjarta vg fál; 

- Gamfara verbi vo fem ber, Ginni, bjarta 

- sgmádl, Þýna þér færi þaffargjurb, Þrenn- 

íngin tignar þór! Qeiðri þig menn, þimin 

vg jörð, Dg Veilagra engla fór. At þad 

fem befir anbar brátt, Eiltjan brottínn Ívfi 

hátt. Allt þem beitir vg allt þvað er, Alt 

þad fem -bræraft má, Sjúflegaft færi 
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lofi þér, Kambi Guðs þinum á, 

Dg eilíft lof, þem albrei þver, Hmen, 

balefújá! 

Brottinn! þú gefur baginn enn Af bá- 

femb þinni að fjá, Dís þem að erum aumir 

menn, Sa margt gjórum tjá. áttu 

þíns anda lijfínd veg Keiba vjs enn í 

bag, Þér þvo ab verdi þófnanleg Þjónfan 

"vg vinnnlag. Birbftu ab geyma vjó voda 

frá, Bonbu, fem fann að falla uppá. 

Breiba veginum bæg vfs af, Blejsabur 

Gub Sesús! Qeidi mig þá fem lífið gaf, 

Rjúfur og náðar fús, S gegnum baube 

ang binuna þaf Dýrbar í fælu þús. 

% Gubg nafni, þál mín, gaungum nú 

Glob þejða murgunftund Til jonar 

Guds í fannritrús Gérþvor hans blób- 

ug und Dpín fendur en effi læft, A eg fvv 

gun á þér. Dájamleg þrenning býrbar- 

alæft, Dýrtift þitt nafn af mér, Gárin - 
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þín læfni fárin mín, Gvali mér Seðú 

blóðug- pin. Qimneffi faðir, þonbin þín 

Ójáftod mín veri í bag, Andinn þinn 

þrejéi onbu mín, Og allann minn blejgi 

bag, eið mig jon þegar lífi bvín F 

ljójs-barna jamfélag. 

Weiffunfamafti, máttugi, Minn Gud 

fullur af náb! Eg aum manneffja meb- 

Eenni WMilbi og hjálpar ráb, 1 morgni 

þeisum, er þú mér Alt frá móburlifi, 

Til lífð og anda aubjýnbir, Enn nú 

frambalbanbi. Effi fann eg ab upptelja 

Wa þína velgjorninga. Dub mín búíft 

ad því meft, Fyrir upphaf heimsins þú 

Elffu þína anglýðaft létt, Er það mín 

lausnin trú, Þegar Frojsbanba borgun 

beft Blóbið var míns Seðú. 

6 Seðú áa uppftabinn Ég. ja 

þennan bag.  Gilift lof fé þér, eining 

þrenn, Man minn lífðíng hag, Anne 
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aft hefur þín náb í nótt, Meyb og úr 

luffu frá Barbveitti mig þín gjæffu 

„ gnótt. Greinift þér vegfemd hál Því vil 

eg nú af bjarta hér eidur og lofgjarb 

fónga þér. D brottinn! láttu anba þinn, 

Ebla mig þar til beft, Birbftn ab ftyrfja 

veifleif  mínn, 9 vanda þinn lojstýr 

meft, Dg þar um tala férþvert finn, Gvo 

ab þér velþófnift. 

(Eg Falla, brottin býr! til þín Dags 

þefðum morgni á, Lífnaraugum þú lít 

til mín, gq lát mig miffun fá, Birbftu 

mér aumum leggja lib, Leid mig af 

glæpa {lób, Geig þú mig fvittan fynbir 

við Gonar þíns fyrir blóð. „D- brott: 

inn Seðú, mínnftu mín! Miffunar vernd 

in blefðud þín Yfir mér andi mild og 

merf Deban eg lifi bér. Óeilagra engla 

hlífðin fterf afi nú gát á mér, Gvo 

munu oll mín vífuverf Berba blefðub 

ÞÐR 



d7 

Bjardveittu mig og mína í dag, Minn 

Gub! frá allri pin, Beit þú ojs bag“ 

ftæbt veðurlag, Belfigni sfg honbin þín. 

Rát vjö í vorri lifa fétt Til sja vg 

býrbar þér, Og fov framgánga ætíb rétt, 

Eins vg réttfriftnum ber. En þá vor 

bérgift enba fær, Da heiminn veðja {fle 

um vær, Gef vjó þú, Drottinn! þímnefft 

þnufé Oanbla í réttri trú. Fyrir blejá 

aban Segú benja fvjð Bæn mína álít 

þú. ríður utd jé með ollum víð 

VEfinlega og nú. 

j 

SSorfin er nætur bimman bff, Dags 

ljósib gleður menn. ljóti vegfemb, heið 

ur og.þoff Qálufleg eining þrenn. fs 

hefur ffýlt meb áftarsæng, Afvenbab neyð 

og þín, Berum glabit gengnir af fæna, 

Djö geymbi miffun þin. Veri í bag vort 

verndar ffjól Molbug réttlætið blejgud 

fól, Ojálpi bjó ollum hónbin þartð, Og 

hjútri líf og þál, ug vorn Þefji tl 
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bímna ranns, Órygtar þá bretfum {fál, . 

Önnleib fíban í engla Frans Di, þegar 

þyfir mál. 

Ef ojð ollum góbdan bag Gnb fabir 

„á bímna trón, Alvar friftnínnar allan 

bag Hunift hans fyrtrjjón. Englarnir 

beri bernin. hans Blefðud á höndin jér, 

ér áfram ínn til himna ranns, Hein 

þegar lífið þver. Geym víð, brottinn! á 

brjóft og haf, Blejdanbi þérþvert andar“ 

- taf. D Sesú! vertu ollunt allt, Alltib 

fyrir þinn beyb; vert þem vér þolum 

beitt eba falt, Ojúfri þín milbin greid; 

Qvert fem vér fmoffum fúrt eba falt, 

Eyfa þú ala neyð. 

b) Rvoldvets. 

Dagurinn líbinn er nú enn, Enn næt“ 

ur byrjaft tíð, Líd bagsins fyrir þett. 

fé þrenn, renning Gubbúms blín! Blið 

af bug, bjarta“ og munni meb Meblætis 
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fyrir bag, Óagfvæmt Guds nábar glabbi 

ged Greb vort forgfullt. í bag3 Dagur 

vorg líf nær úti er, Ér þá vort lí, 

minn Gud! í þér. Þér þelum vfð í nútt 

enn nú; Nú fvolbar, vertu hjá, Hjá ojs 

í voru Drjóftt bús Búftad þinn þínum 

á 2 efita begi, á Heðú! Unun vjð, þér 

sera hjá! 

Dagur er liðinn, fymnid er fvold, Mvolb- 

ar {vo æfiftund; GEtund, bagar, vifur, 

ár og lb, SOlb bybar baubans blundi 

Bund þann fívafta, herra hýr! Hýran 

jó gef þú bér; Hér þá líf ftunblegt frú 

ojs flýr, Hlýum þá til þín vér; Bér hof“ 

um þar á traufta trú, Erúubum burt 

ei ffúfir þú, Þú, fem fyrir ojð líf þitt 

léft, Réft fa vo hreppa frið, Kriðþægba 

fyrir blób þitt best, Begt fætta fóður 

imt $ib3 Bið þad þín býrb margfald- 

ilt meft, eft fé þér þafflætin. 

3 
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Dagur er líbínn, fomið er fyold, vol 

ar fo æfi mannd3 Manndins líjðngar, . 

dr og olb, SDlb burtlíbur tímans. Lím 

ann ber vjð að vafta vift, BMift meban 

frambýðft níð, Tábinni fyo vér fvipte 

umit fíft, Gift fÉylbi {lífs vangád. Gábu 

Oeðú! já ollum ab, Úd vér mættum 

í hverjum ftab Gtabjaft trúa þig ein 

ar á 2 meban lífum bér. ér þegar 

heimi fórum frá, Frá mæði leyðumft 

vér; Bér gef gblumft í fælu ab þjá, Gjá 

þig Gud! um albir. 

Dagur er líbinn, fomid er fyglb, Avolb- 

ar fun  æfiffeid; Gfeibar í burt þú auma 

dÍd SDlbungið fafín neyð; Teyð vora, 

Drottinn! fjálfur fjá, -Gjá ojs í vægb 

og náb, Má þína treyjtum „eflauft á, 

A þig ftenbur sort ráð; Mád, hetja, 

fraptur þá ert þú, Þú brottinn! þeim, 

fem lifa í trú; Trú vora á efftu ftyrt 

þú fund, Gtunb fú ojö hagar best; Beat: 
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„té þá Seðú! opin md, Und fálar æfur 

ing meft; Meft Fjósum vér þann friðar 

fund, Funbío Guds auglit féft. 

Dagur er líbinn, fomi er fvolb, Avnlb- 

ar fvo æfitins Kid líf er réttnefnd 

eymba old, SDíbúngið {org Da Ítriðs Ctríb 

þvert með æfíbegi bvin, Dvínar oll 

Íurgin þá, Þá eilijdar bagur {fær vjs 

{fin Gtínanbi bímnum á. A jarð forg- 

bitnir veinum vér, Bér, fem þá jógnum 

glabværir; Erfídi vort er þrotid því, Því 

er já þvílbin vís, Bið allra gæba nægd- 

in ný, Mtýan þá befjum príð, Prísanbi 

brottinn áftjemb í H jællri Þarabís. 

efa bagð er -nú fumib fogld, Avglb- 

„ar fog æfitib; Líbin {vo líður alb af 

slb, Dlbúngis burt um fíb. Gíbasti og 

fyrfti vor þú ver, Bernbarinn Sesú fær! 

Rjæra gjörandi vg. þeffa þér, Þér fo 

ab lífum væri Bærar gef þú vjð nábír 

ft 



52 

- nú, Nú vil eg bíbja, á See! Sesú 

þin blejðud hjálpar hand Óvnbli vid 

vjó í náð; Mánar birtingar vífi vond, 

Bond baggins yfir ráð Ráð, fabir góður! 

allra ond, Dub vor. þér lof fær tjáð. 

Hóejsi bagur á enba er, Ér ffylbt Gud 

lofum vær; Bær gjörum, Drottinn! þaffir 

þér, Þér, fem ojð vernbad fær; Jær þú 

vfð ollum lifn og líð, Kid engla vernd: 

ar víð; Ofs hefir forn þinn fengid frið, 

- Hridfeypt á borðum frojð; Srójð hans 

vort merfi fígurjætt, Gætt veri og blijðs 

ar vopn ágjætt. Gjættu vor allra nú í 

nótt, Nóttin foo farfæl fé; Gé vjð vg 

verdi rétt vel rótt, Mótt í Sesú faðmi; 

Fabmi nábar vjð umgird ótt, Dttalanjt 

bver fofi. 

Mefða bags fund á enda er, Er fonns 

in nætur tib; Æið æfinnar fov fljótt burt 

fer, Ber í þynb bauba ftríb. Gtríð jyrir | 
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Sesú þýngfta þitt, Þitt veittu fulltíng 

mér, Mér fy nær andlát mætir mitt, 

Mitt frelsift líf í þjer. Þér líbinn þaffa 

eg, brottinn! bag, Dag nábar hvern vg 

greibar bag; Daga fvo þaunfum milbur 

- mín, Mín verdi fynd af fægð, Fægb í 

blóðunbum þýðum þín, Þín er miffunar . 

nægd; Mægdin gjæba hvar fféður va LE 

Efíni þér æðfta frægb. 

Bat hjá vjð, herra! Aumid er Fvold, 

Svolbmyrfri þreyngir ab, 20 flýa unbir 

þinn {fjól og ffjald; Gfjolbur þinn verr 

ar það, ab megum fofn vétt í rú, 

Mójembd veit, Drottinn minn! Minnumit 

vorð Dauba og þenfjum þó, Pó efi 

lífaminn, Sum í tjaldbútir eilifar, Mr 

Mæðulaus nun vellyft þar; Þar verður. - 

þimneif jæfan jen, Gjen þrenning tignar- 

þá; Dúleita Sesí blóð vq ben Ben fynrta 

græðir þá; Ylllir jýngjum æ amen, amen, 

nýr, hófínnnd! 
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Bíqur bags búmib yfir útt, Dtt tefur 

Evgla hér, Qér er ei nema forg vg fótt,. 

Gútt banba mebfylgir; Fylgir Guds 

börnum fvol vg frojð; Srojó þjábum 

lífna þú, Þú, fem leift fyrir alla víð, 

Díjó vægu, minn Sesú! Seðús (Bubó 

fonur, minnftu min, Mína ond Íángar 

nú til þín. Þín blejðud rauba líffins 

línd, Kinbin fvolunar beft, Beft breinfi 

vora þaf vg fynd, Egndugir fvitterift; 

Svitterift gjorvall mannleg mynd, Mynd 

Drottins vegjamift. 

ólar ljómínn nú. bregft frá býr, Dýr“ 

mæti Seðíð: minn! Minn ftyrfur vertu 

ví bjálpin býr, Dýr jálar brúðguminn. 

Sungafftu í mitt hugar þús, Hús þab 

ffal tilveiot þér, Þér vil eg bjóða friðar 

fús Kúslega vift þjá mér. Mér þvtir 

valda furðu fljótt, Fljótt Fémur að mín 

Daubans nótt; Mótt gér þá, Segús! fofi' 

eg fætt, Gætt bryffi mig þitt blóð, Blú“ 
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ffulb mín upp þá vjóð er rætt, Mætt af 

við tára flób, Flóð þad fynd mína beft 

fær bætt; Bætt fé mín glæpa flób! 

Dags ljóð er frá vfð mumíb nú, Nú 

ífyagir búmíd á. Alit ojð befsub þrenn“ 

íng þú, Þú vaf í nótt vjs hjá) Ójáftoð 

vor fért en bardt ei hefu, Hefnd mýftu 

njæbffnur; Drþjádum blejða fæng va 

Ívefn, Gvefuværb —róliga gjar; Gjor 

þitt fólf verði af miffun mett, Mettab 

„lífsftunbum beyi rétt. . Méttlætis fólin 

ífíni vjs-ffjær, Gfjær fem er berranð 

býrb; Dýrbarlegir þá verðum vær, Mær 

fomnir þar í hirð, irbir hvor obrum 

fagnabd færs Fær Gubó lof albrei rirD. 

Dagur er líbíun, nálgaft nótt, Nótt“ 

fiðfta bregft jvv ab, Áb bandans þúnfti 

færift fljótt, Fljótt rennur  glafið það. 

Það {fat minna míq ætíð á, A teban 

lift eg bér, Dérviftinni fnart fer eg frá, 
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örá því, jen ftunblegt er, Ér eg gins 

ift vg þreyi þvi, Því að nú fvolbar 

beimi í. S forfjón þína mig, Guð! eg 

ér, Géf þú mér andláts ró, Mólega 

eg ug fætt því þef, Ecfur all mæban 

þó, Þó vafi fúlín tan ef, Efalanft hjá 

- rift. 

Bertu hjá vfð, á herra! hér, Þér líður 

baginn á; HM þíg Follum nú, vor Guð! 

vér, Mér bínjum þért við hjá; Djá vjð 

- vert þín hetlog hand, and jú, fen forðar 

negb; Megybinni vora afleyð and, Dnbin 

foc fanni ei beyb; Deyb fyrir þann, fem 

 Þolbir þú, Þú gjor mig þólpinn, á Segú! 

esús, þitt blóð og fígnud þár Gár 

græðir anbar míns Mín þegar línna efi 

ár, Arnan mér flýri þín; Þín býrb 

margfalbift rifti Hár, ár meðan 

eilífð ffin. 

Gefjun mér, Hesí! góða nótt, (jefon 
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mér þyilbar find, Gefðu mér verði 

aladt vg tótt, Gefðu mér væran „blund. 

Mugliti þínu ab mér fnú, Elffan þín 

fylgi.mér, 3 þínu nafni, á Seðú! Ég 

vil þvílaft í þér; WMnnaftu bæbi mind? 

vg mig, Milvi Sesá! þefa bið eg Þig; 

Unmúrift þinni áft vg náð At hvad 

mér femur vids Bertir mítt forjvar, vernub 

og ráð, Beittu mér hlíð og frið; Hvar 

fan ab eg fer líjð nm lád, Xeið mig á. 

gjæfu mið. 

Kinid er bagsins ljófíð bjart, Qíður ab 

nætur fund, Síður vor æfi lifa fnart, 

Qíbiir að banbang blund; Lífið hefir mér 

lént í bag, Rán, beilöu', rænu og mál; 

Lifandi Gub! fyrir lífs míns. bag Rif 

Mitt þig prífi og þál. Framar bíbjum í 

fullri son,. Fyrir Sedúm þinn Færa 

fon, WMiðgjordir. vorar minnft ei á, 

Mtiffuna þínum lýb, Góða nótt ollum 

Gub vfs tjá, Gefa bún verði? ei trib, 
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tu ojs þíg lofa Lóbunt þjá Um líjsins 

eilífa tíð. 

Wes bags ljúð á enda er, Eilífur 

brottinn fjær! Mú er ofö, Jesús! þorf 

á þér, Þig biðjum allir vær; Bertu því 

hjá sjö nú í nótt, eyd engin granbar 

þá, Blefðub rófembar gægfu gnótt, Géf 

til þejs Hmen, já) Bevara {fepnur, bæ 

vg menn, Blejsud hátignar eining þrenn! 

Olívarnar bábar, baf vg brjóft Breid 

yfir byndur þín, Deyf ffeyti fatans leynt 

og Tjóft, %amb Gubó, fem bítur fín! 

Ójá þér útvolbum bújtab bjóft, Bæn 

irnar heyrðu mín. 

SK þínu nafni, ó Seðú, Euburlausnari 

minn! Qátta vil. eg vg bvilaft nú, lífi 

mér fraptur þinns Ummúri mig á alla 

blíð Englanna verndar ffjól, Uppljómi 

bjartanð ínnftu míb Eilífvar fequrft fól. 

Þó -afbrut margt hafi eg unnid ljótt, 



59 

Et lát mig gjalda þefg í nótt. Blefsaba 

andláts orbíd þitt Ætíð fé hugfaft mér; - 

Beit þad og fíðaft verði mitt, Ú verti 

lífs línu þér, Gálin mín fvv ab fumtift 

Evitt Slafflanft í býrð bjá þér. 

Dags ljómínn burtu bregft nú frú, 

bimmir ap Fynibi fljótt; Vertu vjð, Verra! 

veifum þjá, Og vernda um þefða nótt. 

Mfbrutin géjðu oll vor vitt Dg tillífu, 

fen frombum vær; Blejsaba, Seðús, 

blóbib þitt Breibift út yfir þær. Méttr. 

Íætís eilíf elffujól! Wir js. þé þítt 

vængja ffjól.  blóðfabmi þínum nuntu 

ví Ab fofna fíbaft þér, Þú, fem ad 

-léft þitt líf á frojð, Vífa fvo mættum - 

vers. Fyrir þinn banda og breita folð, 

Drottinn! þad veit þú mér. 

Óðylur vfð nætur búmin eit; Díme 

ínfin8 bjarta fól, Prefalbift æra þín, 

Drottinn! þú fem ofð veittir (jól! D vyr 
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miðnjorba ótal ff, Upprunnin þér til 

múbs, Dagð-fyndir allar brýf þú í 

Daubahaf eðú blús. Ójálpræbis tef 

ei bærfta gnótt, Oeilnæma gef vjð værb- 

ar nótt; el eg í þína hlífar þonb 

Mús, vinni, menn sq born, Eigið lán, 

beilön, líf og onb, Kífa minn áftvin 

hvern; víldar vg alöfyns heilla grand 

Qepti þín fríar vorn. 

Mer banbans reffur, brottint fjær, 

Dregur fig beint til mín, Mugna ljóðið 

formyrfvan fær, Frátefit mál, beyrnin 

bytit, Hfírgefinn af allum hér Einmana 

ligg eg þá, En ond vg lif hef afbenbt 

þér, DAL mannleg hjálp er frá; Qát mig: 

þá, bærfti herra mínn! Óouð minnar 

trúar leggja inn S þína fælu fíðu und, 

Gem mér fyrr opnuð var, Defaban um 

séfar fund 3 þínum fabmi þar Cvfna 

út af þann jæta utd, Gíban til eilífðar. 

' 
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Sðerra Sesús! þér heiður jé, Oefir þú 

vernbab míg Í bag frá margðfyns mót 

æti, Mildin þín feburligs VU nærver“ 

anbi nætur fund Válægur vertu mér; 

Beittu mér frið og veran blund, Bernba 

frá myrfra her.  Mtyfir breivift mig vg 

mitt Miffunar vængja ffjólib þitt. Gefðu 

mér, Sesúð, gleði og frú Af gjæbffu þinni 

2 bér, Þú fefur holvib, fálin þó Gannlega 

vafi í þér, Allt þar til byrjaft eilif ró 

Og útvalbra fælu fjor. 

Einn bagurinn nú enbad fær, Eybift 

fvo lífsíns tíð; Rífnjami fabir find 

Fær, Qvj þé þér fyrr vg fíð! Enn hefir 

imneff hænan gó Ólíft ofð med vængja 

um fin, Frá Guds reiði vg fatans grind: 

ar.móð, Evu granbí vjs engir pin. Enn 

nú þig biðjum allir vér, 2ð vort líf vg 

þál varbveitir; Miðgjurd vora ei minnftu 

á, Miffunar faðirinn fús! Blejsan þína 

vj breið þú á, Blefsabu menn vg húð; 
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S vofu vg fvejnt vert vfð hjá, Bor blejör 

abí Hess! ; 

"Dags Dog fólar ljóð Dyfnar enn, Dim 

iv. um beimsíns láð; Eilíf gjæðífufull 

eining þrenn, Ad „js bjúfri þín mán! 

Fabir mifhunar, legbu víð lið, Ljúfa gef 

þú ojs værn, llum braumum ojs varna 

vin, Mélum og fatans færi; Geym vís 

frá meimun, mæbu vg neyð, Miffunar 

væng þínn yfir vjs breið. En þá alas 

vorrar æfi Dvín, Eilífur Guds fun flár, 

Horba vjs jálar fári vg þín Fyrir þitt 

bjarta fár; Þig fvo að Ívfum, þú, fem {fín 

Þrennur um erli dr. 

Bettu nú hjá Íð, berra þár! Qeims 

fyglbi- líður ab; ver bagur, vifa, sÍb 

og ár, Dbunt burt hverfur þab. Danb- 

mið: þá yfir bregft ofð nótt, Drettínn, 

þín míffun blíð - Qvílaft láti ojs bægt 

eg rótt, Qept þú allt Evala ftríð. 5 
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fignabrt þinni fælu und Sálin bor hvil 

ift laug við gronD. En“ á meðan vér 

björum hér eimóing við tanna flag, 

Gef ab með ngg vg ótta vér Vmbngs- 

um fálar bag. Eptir lífið gef vjó með 

þér Eilífan glebi bag. 

Gefin efs ollum góba nótt, Gu! fyrir 

útan pin, Gvo.að vér Ennnum fætt og 

rótt Gofa í fabmi þín. - Baft hald þú 

yfir vorri fæng,. Bernbarinn Qóraels 

Gfýl ojð með þínum vörglu væng, Byr 

fær Emanúel! Hnnaftn ví á baf og 

brjóft 3 blunbí ug vofu leynt vg Íjóft. 

ver búrinn. öðrum jætari jé, Gíbafti 

beftur þó; Dver bagur brum ínbælli 

berranum Sriftó; ver fögnubur abrum 

farfælli, Farjæluft eilíf ró. 

Í Gud! fem mebur æbftum frapt Erfibi 

fettir bag, En nótt til þvílbar efir ffapt, 

eldur því. enn víð lags Af foburlegri 
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cftar rót Allt gutt vjð veittir þú. Allt 

þó frombum þér illt á mót, lt fyrir- 

gef þad nú. Þinn engla {fari nú í nótt 

Málægift vs, þvo verði rótt. Bertu vís 

fjálfur, Herra! hjá. Ójáftoð þín geymi 

vjs best; Best þegar lífið enbaft á, AM 

þér vor trú fé felt; Weft bjó í armum 

- þínum þá, Þá er víð býrbín meft. 

rn þú réttlætið þanna fól, Eunnr Guds 

Segús minn! Undir þitt flð eg áftar ffjól, 

Munnt þín barn-findin, Mubvarpandi af 

ollum þrótt Upp til þín, Fóngur hár! 

Qéna vjs þína lifun í nótt, Rat effort 

granda fár; Wed útbreioðum ájtar orm 

un þín Umfaðma líf og jáln mín, Eng- 

ín fv fá Óvínur Af þér mig burtflit- 

íð, eldur þar blífi eg blejgaður Da 

beþaldi þínum friðs. 3 lífi vg bana, 

(ud góður! Gef mér þitt bjályravib. 

Kvold þejsa bags er Evmíb nú, Sum 
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æbíta fríbar gnótt, Bernbarinn bejti vor 

Segi! Vertu hjá sjó í nótt. vglb 

minnar æfi Fémur víft, Kortubd líf funbin 

er; Daubin Femur og bvelur fíft, Drutt: 

nl hjálpa þú mér. Kvvldi þeimsinð er 

Eymid að, Kemur eilifðin eptir þab. 

Eilífan gef vjð andar frið, ?Æbfti life 

gjaparinn! Qeilagi andi, legg mér lib, 

-Rifnjamur æ þeort fínn. eyrdu nú, 

Drottinn, hverð eg bin, Heibrift Gnub- 

Þómur þinn. 

Bagsljóðið ojs nú bregft frá fjón, 

„Dimmir af fvelbi enn. Feðús! þín feg- 

urft fyrirbón Friðþægi oj auma menn. 

Láttu blejðabar blóbjabm þín Breibs 

aft út yfir vfð, Eem þú útbreiddir alð- 

nafinn, Er þú leibft pinn á frvfs. 

Láttu blefgaba blóðið þitt Brot vor 

afmá vg gjöra fvítt. Gef ad víbbúnir 

verðum vér, Þá vor Fenmr baubaftum. 

ef jó með anblátg orð þín bér, Ab 
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uppbyrja fíðafta blunb; 2E gef þvo hvíl“ 

umfi innlæftir SH þínni fíðu und! 

æðabir ljóðanna, faðir fjær, Favir. eir 

lífur Guð! Brunnur lífðins, þig biðjum 

vær, Bornin þín Frujsþjöfud: Gýnbu 

vjs ollum nú í nótt Máfvæma vernd 

vg blir; Beit ab výð alhum verdi rótt, 

Bardveittu fúl oglif. Þitt engla lib fé 

vjð allt um fríng Dbrigdull múr vg 

= ftaðfefting. Mnubir það ffjólið fó eg fús, 

örelftur af allri þín. Frá myrtra velbi 

menn og þús Miffun varðveiti þín. 3 

þín nafni, ó es! Alittu beiðni mín. 

3 þú réttlætis fanna fól! Gú fpefin 

„áftúdlen, Gem að ert allra {fjoldur, 

ffjól, Gtríd eg fram fyrir þig, AD fót- 

mm blíðum frelsarans, Flatur 
með and“ 

mjúft geð, Ming góba herra, Guds og 

manng, Grátbeidni hjartans me: Blif 

bjá vfð, þerra! nú í nótt, Mærfta tefur 
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að Fvolba ffjótti Dnb og líf ai tín. 

frá, D bryttinn Seðú fjær! D, hvad 

of glebja vg hugga má Þeppnaft lát 

fjær og nær, bo bjá þjer lendum 

bimnum á, Óeilag Guðs þrenning ffjær! 

Sg þínu nafni, nábin þýð, Nú vil eg 

fofna ffjótt. D minn Sesús! þín elffan 

blíð Yfir mér vaf í nútt. Gef þú mér 

-Íætan fvefn vg ró, Gálar brúðgumi 

minn! BeE mig upp aptur árla þó, Ef 

þab er vilji þinn. En {fuli eg betta í 

Danbans blunb, Drottinn! unt þefða 

nætur ftunb, Fyrir þinn banda, fár og 

þrá, Freldarinn! gef. mér frið; Af því 

eg engu megna mó, Minn Segú! veit 

mér lín. Ónigðadu nú, minn herra! á, 

Óserg eg forganbí bið. 

Bír þegar banbauð fvefnin hér Gigr 

ur í brjóftið inn, Qamb Guds faflausa! 

lífna mér, Ríð mannlegt hvergi fínn, 
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Qanónart minn! þem leyftir mis, gq leift 

- á frvjsi beyð, Blejðadur Hesús! bíð eg 

„þig, Burt taftu alla neyð. Gæti guð! 

þína fsolin þá Gálin mín ermæðb 

girnift fá; Það nemt mér nægjaft, berra 

býr! Ójartans fol oll mun ftytt, Ang- 

"nt og maba á burt flýr, Eígnaft eg rífi 

þitt. Qeilog þrenning! í hæð fem-býr, 

Heyrðu nú fallið mitt. 

Hóegar ad Daudanð bímma nótt Dregft 

yjir augun mín, Miji eg bæti megn 

vg þrótt, Minnið vg beyrnin hvín, 2Æ 

milvi Sesú! 'elífan blín, Hibvarp mitt 

heyrðu þá, Því allra meít á þeirri tíð 

Þjábum mér liggur á. Englanna ffarí 

ondu min eilífa flytji býrð til þín. 

Hún þvilir þar med hægri ró, Óvrfin 

ol mæbu tár, Úlsfyns fælunnar fríðar 

-fró Fær þar um eilíf ár. ifs hvad fem 

er um. Íopt vg fjó Qufi þig; Dryttinn 

Hár! 
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SÐ Herra Sesú, hjarta mitt! Ovílaft 

vil eg í þér, Eins láttu blejsad vrbin 

þitt Snngrótd vera mér; Þab gefur 

farjælb, frí og náð, Kagnabar tilþluffe 

un; blir vg ffyrtir allt mitt ráð, Eyf: 

ur mér þugfvolum; Qeibir fíban til lífið 

ing int S ljómandi býrðar hópinn þinn, 

Gem er útvalín ynbið þægb, Én etfert 

alebi bann, Þeffing vg valin náðar nægd, 

nálægð við Guð vg mann, Eamvalib, 

þeinur, frelfi og frægb Fyrir mig fynd 

ugan. 

Bags jólar er nú bvínab {fart, Dg 

bimman fomin á; Eilífa ljóðið ynbis- 

bjart, Yi fálunni ljá! Métt mér nár 

sæma náðar hand, Mibur graf „Íynda 

færb, Tef ei ab bepta heilla gronb, 

Ótilæsa gef mér værð. D herra Sesús! 

minnftu mín, Mína onb lángar nú til 

þín. ?llva fíbaft þá ftríobætt fund Gtrib- 

ir á fjoríð mitt, Gvfna lát míg þann 
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Íæta blund, Ealu gef fái eg hitt; Mába 

mig fyrir þitt nafn og und; Mafnid jé 

-blefsab þitt. 

ÆÐ hjartans Jesús! eg bid þig, Mvftob 

mín fértu begt,-3 bversfyns forg, fem 

ángrar mig, Vbbjúfrun fýnbu meft; af 

þína náðar þonb á mér, Dátignar blejðe 

ub fól! Evo eptirjylgi „eg ætið þér, Ein- 

ata hjálparffjól. Wir mér vafi vel í nótt 

Þín soldugleguft engla. gnótt. Óalbtú 

mér jafnan belft þig við, Þér á meban 

eg blif;  Seðn, Heðú! eg þig bi, 

Eymbanna ftyttu fif; Reid mig foo þér 

á hægri hlið Dénan í eilíft líf. 

Sof íé þér, Gud! fyrir líbinn bag, Líb- 

ur að nætur þúm, Blejðabu þinna barna 

bag, Blejsa vort legurúm; Umfjón þín 

fé ojs alltí fríng, Eflauft þá jofum rótt; 

Yeilagra eingla berfylfing Ójá vís vafi 

í nótt; Borni fynbir og nýar nú, 3 
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nafni eðú fyrirgef þú. Faðir! taf mig 

Í faðmimt þinn, Þar fínum hvíld og 

Ífjól. Gíbafti þegar fvefnbafginn Gjón- 

ar formyrfvar hjól, Úpprenni vfð þú ó- 

bulin, Eilíf réttlætis fól. 

ert hjá vofa, berra þinna ranns! Hér 

því fvalba tefur, Dagurinn líbinn fjejt 

til fannð, Eem ad vjó upp vefur, lb 

minnaft þefð vor æfitíð Entaft þá minnft 

varir, leymbu nú, eilíf gætffan blíð! 

Glæpun, fem frömbum vér.  Fyrirgef, 

fyrirgef, fyrirgef ofð Wed foburlegum 

áftar Fog! Dimneffa Gíons belquft róg, 

Ap bjarta þig biðjum vér, (Einfanlega 

um eilíft ljóð, lb arenbð búr. líbnum 

bér, Evv ab útvalbra figur þrúð Eýngja 

mættum hjá þér. 

Setur þúmid sjó nálgaft enn, Menur 

bagg ljósið frá, D! hvad vér erum aum- 

ir menn, Ð Gub! vaf þú víð þjá! D. 
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þú  bimneffa eðla rós, Vpplýstu jó í 

náb, Þú ert vor vegur, líf og ljós, jóna 

vor hjörtun þjád. Borar fúlir þær vafi 

í þér, Bært þó lífaminn fofi hér. Mun 

vjs beilbrigbum upp ab frú, Eptir vild 

þinni. þó; En ef burt fallar, opna þá 

'Djó himin, fem Gtefanó; Eilift joður“ 

land fylg vjó á 3 þríb vg eilífa rú. 

Góun ge oj ollum góða nótt, Gud 

fé vor vernd vg blíf, Guð lát ojð verða 

glatt og rótt, Gub blefði fál ug líf. 22 

fjána Seðú yjir jé llum Guds barna 

frang, Mnbar. þaurindi af þvot Mnbe 

„anna blóbio hans. Óeilagur andi, bugg- 

arinn, Ójortu vor gjdri búftad fínn. 

Hldum nú - Kriftð í fángid matt, Þab 

fafta flot, vígi og hús. Mín fær þar 

— gjerball meinin bætt Miffunín náðar 

fús. áttu vjó í þér fofna fætt, Gign- 

abur Gud Segús! 
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Gleymum því efti, Guds born fjær! 

Mb gjæta hvad áfram ber, Einum begi 

nú erum nær SEfifyglbinn vér. Dags 

ljósið þegar byljaft fer, Dimm nótt 

umfríngir lýð; Burtjerdar tíminn óvifs 

er, Allt hefir fína tíð. Fyrri enn jofnum 

flgum nú % faðm og undir ming Seðús 

Þar er sort bæli, hvilb og {fjól, Ougg“ 

un í lífi og beyð. Milvi Sesús! fem 

megan ól, Minnft vor í fíðuftu neyð, 

Gýn oja þig, binmeff þanna jól! 3 

fælu eilífa leid. 

Dagur er líbinn, brotinn minn! Dímm 

nótt em fer í bond.  Frídafti Seðú, 

frelsarinn! el eg þér mína ond. Minn: 

ftu et á mín fynda fár, Car þín þau 

græbi beft, Dq þín blefðaba blóðunb 

Hár Bæti nú hvorn minn breft. Sátt 

mig foja fætt með ró, Gæti Sesúð! 

fem heill mér bjó. nn mér bags ljóðib 

aptur fjá, Ef þinn vilji þad er; En ej 

4 
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ab lífi endaft á, og bjervift þtunbleg 

þver, Qeib mig í eilíft ljóðið þá, Vijanbi 

Gud! hjá þér. 

Dagur er líbinn, bregft ab nótt, Dagð - 

ljóðib burtu fers Daga tal mitt fvv 

byínar fljótt, Dagftund líjð fallvalt er. 

A Hverjum begi ættum þá HMnbláts ab 

þeinfja um bag, Guo: ab gjá Dauba 

begi á Dags vert þan fomi í bag. 5 

bag er náðar Dagur enn, Dagliga um 

þab- þeinfi menn.  Dlorgunbagurinn ú- 

vijg er, % Dag fé. þar ab gáð; % bag, 

í bag því ættum vér 246 enburbæta 

sort rá, Bera fvo hvern bag vibbúner, 

Bifsir um Heðú náð. 

Serra minn Sesú! beyr þú - míg, 

Húmar ab Fyoldi nú, Ég treyfti jafnan 

upp á Þig, Af því mér hjálpar þú. 

Mér hefur blefðub miffun þín Miffunab 

enn í bag, -Mernbab frá ollum voba og 
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- þín, Og vifib ollu í lag. Key ab mér 

verði leingur rótt, átti mig fofa vel 

í nótt, Og uppftanba á morgun alþeilan, 

Ef það er vilji þinn. Birbftu mig leiba 

veg réttan, Meittu þab, Seðús minn! 

Yér Þegar ffileg heims víð tann, Í 

bimininn taf mig inn. | 

Dags lot nú bobar bimman fvort, 

Dauba hún minnir ás Ganna réttlætið 

fólin björt Gift hverfi ofð Wurtu frá. 

Bert bíð þúngbæra fynba fafn, Gem allt 

Al bíming nær, Fyrir þitt blefjgab frelfið 

nafn Forláta biðjum vær. Eenb „jó“ 

náttværbir fætar enn, Gign og besara 

bús og menn. Ef víð burtfalla þófnaft . 

þér ir þefðum nætur blund, Vilji þinn 

góður serbi hjer, En veit fyrir fjáljð þíns 

und, SYbraþams fabmlog vifjum vér 

0 orri anbláts ftunb. 

Gt gefi vð öllum góba nótt, nb 

4* 
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vafi vjð fjálfur hjá, Gub láti ofð verða 

aladt vg rótt, Guð, vér þig treyjtum á. 

Gub, vort ránglæti géf vís fvitt, Gub, 

fyrir Yesú hlóð, Guð, þvo að nafnið garg. 

„tt þitt, Guð forbi ojð ollum móð. Guð 

vora þrellba gledji anb, Guð leidi sjó alla 

fér við hand. Gub géf bjó aptur góban 

bag, Guði foo þjónum hér, Guð veiti ojð 

ollum gjæfu plaga, Gud! fso að lífum þér. 

Gub blefsabur vorn rent bag, uti fuo 

beyum ér. 

Gís fel mig nú og férbvort fínn, Gat 

 afti Sebóvá! Í blejðaban fríðar fabminn 

þinn Og foburliga umfjá. MÚ vald þítt 

leggjum líf og þál, Lát vjð fvefnværðum 

ná, Géf vit, fjón, heilsu, beyrn og mál, 

Qáffa brii allan frá. En þegar ftunb- 

lig. æfi hvín, Sunleib ojs þá í býrð til 

þin, 2b fjá þíns. auglitið -áftar. fjón, 

Eining þrenn þáblefud! Paftlætis fóng“ 

junt figurtón: Egnb er vitt, tár þerrub. 
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öyrir Qeðk naft eg blíða bón, Barr 

beyr vjs, vrottinn Gun! 

nafninu est nú leggft eg  Mafínn 

í hvílu mín, Ummúri mig á allan veg 

Almáttug bonbin þín. Breid þú yfir mig 

blóbjaðn þinn, Blejsabur minn Seóú! 

Mlífi mér æ í férþvort fínn Þín fígnub 

vernbin trú. Ílmnaftu lífð og líbinn mig, 

Rjúfi Sesú! þejó bið eg þig. En þegar 

heimi fer eg frá, Dg gg lífi mitt, 

Ljúfafti Heðú! leið mig þá 3 ljómanbi 

tífi. þitt, Hvar mín sjála mn fínna vg 

fá Fagnabar athvarf fitt. | 

ED þí gubbómgins eining þrenn! D- 

Þaubligt lof þé þér, Dags ljóð er eitt á 

eiða enn, Ér það lærbónur mér: Ein 

Mæðu fuð er endud nú Í þejsum túra 

tal, Einni fund nær, það er mín trú, 

Er eg glebimtar fal. Fyrir því {fríd eg 

flatur mær 90 fótum þínum, Jesú fjær! 
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Géf þú - ollum. glebiftnd, Géjp þú cjs 

náð eg. fríið, Gef þú vjð værð í vofu 

vg blund, Bert Þlejða angnamid. Pína - 

róðrauda bíð opna und, Þá eigum hér 

ífilja vin. 5 

Kol míns líf. þegar femur bér, Ert 

Ealba Dandans nótt M alla sega abþreng- 

er, Dg Deinin mijsa þrótt, Gynbanna 

fjalbi fafar meft, Gamvifta er ftaðb í 

"eyd, Effi þá fyrir annað jélt, Enn anbar 

hrepp" eg beg: Líttu þá, Jesúg minn! til 

min, Minnftu á þína fáru pin, Dg á 

fígnaba fveita þann, Gem af þér prejð- 

abift Fyrir mig jefa fyndarann, Mer 

fól þín ormæbift; ein. þvo meb friði 

Tofs þéban ljómandi býrtar víft. 

Gíilifi Gu, min vera og von! Vil eg 

ní hátta fljótt, Mifur af náð fyrir þæl- 

ann fun Gendu mér værð í nótt, Bleja: 

abur þang ad blóðfveiti, Ér beiffaft út - 
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tamt Þið mein, Hubar þanrinbi af þyvi. 

Mlmættis hondin hrein Breibift að mín 

hafni bér, Órygbarlans rófemd fé bún 

mér, YAbreíban, vernd af allri þín, Unbir- 

býnan, mitt ffjól. Géj mér uppvafna í 

geymflu þín, Gladværuft morgun fól 40 

eilijt fígur bróð onbin min Ebli þér 

Lambs hjá ftól. 

Beiffuna þú mér, milbi Guð! Af mif- 

Mi gjæbffu þín, Gjá í mér byggir fynd 

eitruð, Gótt, vejælb, eymb og pin. Um 

breitanligt er eblið mitt, En eini vg 

jami þú. YAfbrotin mín þú all géf vitt, 

D prvttinn! tilmín nú. Góbar værir 

Djð géf í nótt, Grátþryggum vírdftu ab 

lifna ffjótt; Blóbjatm þinn yfir breið 

þí mig, Blefða minn hvíluftad; Fyrir 

Evol þá, fem. þjábi þín, Þitt nafn fé vega 

lamat; Reid fv heilbrigban ljófð á fg 

ö ie eilifs báfagnab. 
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PG: þvað mín fynda anbffygd ljót 

„ Dfur ftór var í Dag, Beit henni, Gu! 

mér vínna á bót Bungott meb bjartar 

Ing. WMyrfurin - Dynja megn ab tú, 

Mitt er ei bjartad rótt, Alla jynb mína, 

ó es, Mmá vg Hreinsa í nótt! 
, 9 

Hleyg henni burt, foo fár þé Evitt, S for- 

þénujtu bafið þitt. Aljfinandi þíun engla 

Frans Ummúrí hvílu min. Euburnýan 

míns innra manns Eb þú með Seðú 

pín, QÍb bafnadur Íof til. ýngi fanns 

Gaunbelgu nafni þín. 

Konin er nótt, en bvínar bag, Drvtt- 

inn minn Qeðús fjær! Alfærd manneffja 

af.eymba hag, Eg ffríð væng þínum nær. 

Fyrir líf, Heilsu og lánið mitt Qot fegi 

guð mín þjer. Slljfa fynbanna oll jé 

fvitt Da afplánub vel af mér. Blóbe 

tropi þver þínn blejsavi, Gem blæðbi 

út á frojgins tré, Vjir mig bynji á 

mdláts fund, Eins þó þún verti í nótt. 
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Ef fo mér annar ætlir blund, Upp 

vafna (át mig rótt, 20 jýngi eg þér prið 

af ljúpri lund Kífó ftretur þarma fótt. 

Mir míg, brottinn! aumfa þig, Ég bátta 

í nafni þín, Slljfn þynbanna afflæð mig, 

Þú -aflegg en fetin mín. Kífnjamur til 

min líttu nú, Qæðaft að myrfurin, Ójart- 

amt mínu þrejging bú, Hjálpi mér ftyrfur 

þíun. Blórunbir þínar Mejsatar Blæti 

á mig til breingunar. Láttu mig fofa 

vært og vel % bernd vg ffjóli hans, 

Eem. enburleyfti Sóracl Dg. yfirvann 

maft banbans, Ab hróði þér allt mitt 

hjartans þel Med himneffum týrbar 

qlans. 

vol bagfins er nú fonrid enn, Svolbar 

Í tárabal, Kvolvid æfínnar Fémur fem, 

Kvolbvinna mín nú fol: Secúst þig 

biðja blít um ná, Befala eg mig þér, 

öcðús minn! Láttu meín afmáð, Mísverf 
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ug illgjurbir. Seðúsl mér geftu góða 

„= nótt, Eno géti eg fofnad vært vg rótt. - 

Seðís minn! þína blejsan breið Bæbi 

á fál og líf, Tesúð minn! ángri vg 

- eyniDunt eyð, við ollum vepa hlif. Heðús 

minn! varna vondum beyð, Baf yfir mér 

vg líf. 

Mr brygbar tjúpinn þrópum vér, inn 

effan brottim á: Bertu hjá við, ó Herra 

bér, Qúmar nú bag ad fjá. Mvoldið - 

lífðaga fémur ab, Kvgidid veraldar fenn, 

Svold máffe verbi þetta þab, Það, fem 

nú nálgaft menn. Græbarinn Jesús! gaff 

þú inn SH gubs barna bjórtu velfominn. 

Komt fund Mefðud þejsi þín, Pímun 

munt fagna þá. Komi þið blejðub, 

börnin mín, Blíður mun herrann tjá, 

Dg eignift það riti, er albrei bvín, Hmen, 

Oallelújá! - E 

Bertu hjá víð, því Foníd er Fvolb, 
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Kjæraftt Hesús minn! Bíftr ei burt, því 

veðnar lb, Malir óvínurinn. Hjálp v}ð, 

trottinn! á bvrrri fund  Qonum að 

ftanba mót, Farjælan géf víð fríar 

blund, Fríbafta Hefse rót! Þegar vor æfi 

þrotiner, Þýbafti Sesús! lifna mér; 

Minni fálu þú fvala beft Af fætleif 

náðar þíns Albrer þá framar á mér 

felt - Mnbarríf forg né pin. 3 þín 

nafni eg afflæbeft, D Gud! heyr bæn: 

ir mín. 

ES est, Sest, Segi fjær! Eg til 

þín aumur flý, Kídur bags burt ljúme 

ímt fjær, Kegglt eg nú hvílu í, Hmfríngi 

nú þín engla gnótt Allan minn fængur 

ftad, ljóta fvo mætti eg hvilb í nýtt, 

Þeyr þú, minn Kesús! þad, Þab: blóðugu 

jýnda brotin mín Beft þylji forþéniftan - 

þín. Oræbba jamviffr þvorja ftunb Ouggt. 

þitt gublígt mál. Efnli eg beljar bíba 

blund Og: bergja "ap banbanð ffl, 
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Oelyaft þitt blóð úr hjarta und Óug- 

vali mæðbri jál. 

Simneffi Guð og þerra mín! Óeiður 

vg lof fé þér Fyrir allt gott, er jérþvort 

fínn Eyndugum veitir mér. % bag þín 

hefur umfjón mig Hnnaft og gjætt mér 

ab. Mjag hefi eg ftyggt og móðgað þig, 

Diinn Guð! æ forlát þat! Blejsa vð 

alla nú í nótt, Mb náum fofa vel og 

rótt, Glabir.foð aptur vafnum vér Dg 

veitum þér Iofgjord þá. Unn ojð ab 

lífa eins. vg ber Ætíð bhénan í frá, 

Gívan um eilífð fýngja þér ta að 

binuum á. 

Bagfind 12 ftundir bvínadar Drýgja 

líf runnib ffeið; En Fortaft Grant til 

eilífðar, Eymbanna ftytta leið. Mú er 

það Eomib nær. enn var Nætur þúmið 

baubans, Íllt er þab eins vg efi par 

Rg ftóruerfjum bans. En mig ángrar 
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þó allra meft það, Afbrvtin hafa marg- 

fjölgað. Sesúð minn! Sesús! verð í 

vind Berdffulbun svrri hér. Jesús mínu! 

-Öegús! fvípt burt fynd, 0 fálgi hún 

effi mér. Sesús, minn Gesús!. lífsins 

ind, Qegg ojs á berbar þér. 

SRuold þejsa bagð nú fymið er, Arift- 

url eg príða þig, Því ad hjálp jenbir 

mifla mér, Af míffun framleiddir mig. 

Eg bíð þig lífu enn í nótt, Aðgætflu 

veittu mér; Þó juft lífamiun fætt vg 

„tútt, Gálin mín vafi í þér. Eins þó ab 

banbinn bragi að þér Djarfur vg vilji 

„granda mér, Ertu þá, Sesús! alltmitt 

líð, Einafta bjálpir min. Ég vil því 

ójarnan gánga í fríð, Örimb Daubans 

frá til þín; Rifið þú ert, þig lifnar bid, 

Lífsins uppfprettan fín. 

Kvotd þefsa bags er fomid nú, Kvrtaft 

mitt lífeins ffeib; All8 góbó uppjpretta, 
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ú Segni! Allt mér forða neyð. Beit 

mér að hvíla vært í nótt Ræng unbir 

hlífar þín, Giban uppvafna fætt vg 

rótt, Guo vil eg Ívfgjarð þín Wtbrefba 

lífsins alla tíð; Eblí mig þar til náð 

þin blin. Qát þú mig, Jesú, lojgjarð þín 

Af lif ínnftu Eroptum tjá. En þegar 

<ftundleg æfin Dvin, Unn mér þér gleð: 

jaft hjá % því ljósi, fem eilíft jftu, 

Ein Gud vq þrenning há! 

Góu gefi vjö ollum góða nýtt gq 

græði vort dngurð móð, Eynbarna 

vorra jafnið Íjótt GColfvi í Jesú búr. 

Hart og granbi frá mér fnú, Forda mér 

allri pin. Ílftrif lífsbænan, ó es! 

Ungunum  bjúfra þín Blóbvængja 

þinna blejðab ffjól Breibift mig Fringe 

um nú. Ð þú réttlætis ebla fól, Wir 

mig ljóma þú. Wríðar blóðraudum fabt 

þín Hel eg, minn Seðú! oubu mítt; 

Einfum þá baudanð mirfur megn Mig 
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vilja ffyggja á, Blóðfveitinn þinn og 

benja regn Bjargi mér aumum þá. Ani= 

varpar minni, Guð minn! gegn, Ole 

mig þér fjálfum hja. 

Beita fg, bryttinn! náð í nótt, Máb 

þín bevart vjð, Mad gef, Heðú, í neyð 

vg þótt, Mád í mótlætis frojg. Vid 

virftr fýna ndbargjarn, Mába vg geym 

frá pín, Mána þitt, fabir! naubftatt barn, 

Mávín enbalaus þín. Mábugur vert, fun 

nábin fljót Mádþurfum gefi fynba bút. 

Mábar byrnar þú nú - upplát, Nábar 

rífur Segús! Mábar bíbjandi nú me, 

gát Jába ojs fríðar þé; Mábugur fíðan 

leinaft lát S lífðins vg býrðar hús. 

S5eilog Gubbómsins þrenning þýð 

Þefða um bímma nótt. Vjir mér vafi 

björt og blíð, Beðaranbi mig rótt; Hei 

lagur engla bópur ár Qér fé nú ffjaln- 

borg mín; Frelsarans  Seðú fignub fjár, 
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Gúlarbrygð, val og pin, Berí mitt (jól 

vq Vejsud burg Bæti í meðlæti og þora. 

Allra fíðaft þá anbdlátð neyð Dad ffilur 

froppi frá, Gon Guðs, fyrir þinn fára 

teyn Cálinn mebtaf þá Dg ínn í eilíft 

ljóð íunleid jómanbi þér í bjá. 

Kominn er Bagur Fvelvi ab, Kjær Jeðús! 

lf fé þér, At Fortar vora æfi það, 

Milt þvo til þirdar fer. Tímaglasid ei 

tefur víð, Trúid því borniu fróm, Aldrei 

veit, nær enn af fallið Er vurt lífftunbda 

blóm. Drottinn Jesús! þín Dreira lind 

Drjúpi á sjó vg þreimei fynd. Fabir 

náðar vjs fyrirgef Framferdið íllt og 

ljótt. D Sejú! fom vg ei víð ter, Mir 

vjs vaf í nótt, Elffumnar ffauti, vjð unt 

vef, flr þvo þyilumft rótt. 

uolbið hagsing er Fymid enn, Svolb: 

ar í beiminum, Kvalbið æfinnar femur 

fenn, Í fygld ftrar nú fynd Fvittuun, 



; 89 

Því að í bag, jen jérþvvrt fínn, Eorg- 

andi játum vér: Óofum jynbgad í þin“ 

minn, Óerra Gun! fyrir þér. 2É vægtu, - 

vægðu, vægu ojs nú, Bægdu vjs unum, 

ó Segú! Meri vjð þin pína, fvidi og 

fár -Svolun í mæðunum, Þurfandi oll 

vor tregatár, Talandi í þímninum, Hjúfr- 

anbí í nótt, fvv hvergi fár, Qjúlpanbi 

í banbanum. 

át mig hugleina, herra minn, Óeibur 

og fóna þann, Eem eg ffal fá nær ínn- 

fyminn Er í bínnanna rann. Englum 

þín og útvolum þjá Im eilífð eg gifta 

ffal. Men egin. augum þig fjáljan fjá 

Dag fífelot beyra þitt tal. D brvttinn! 

þejs unn þú mér, Um það nú fullvijó 

Ívja fer. Burbveit míg ollu illu frá 3 nótt 

vg bverja tí, Berbar þumi mér haltu 

þjá, Hvílbin foo veitift blíð, Greibift þér, 

þrenning qguðbóms þá! Guttlof eilífu tín. 
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D Seskól geym mig enn í nótt, Eg 

wil til reffju gá, Mitýr þú fátt, forg 

og fótt, Gjálfur vjð vertu bjá.- Ovildu 

Segú! í bjarta mín, Dg beilagur anbí 

þinn, Búðu mér fæng í árum þín, Cvv 

er eg ófvíbinn. Gálín, þó lífið fofi mitt, 

Gjái í trúnni andlit þitt. ýsi henni 

og leibjegi Kjóð þinnar nábar Left. 

Ognbirt þín blíð ojs bevari, Burttaft 

meinin fleft. Óúsín, fólfid. vg beimili, 

Gerra! þér afbenbift. 

sína nótt býð eg glaður nú, ni 

vo befel mig, Faðma vjð að þér, á 

-Sesú! Augun vor horfi á þig. En þá 

þinn fídfta baiida búr Dapur eg fofna 

ífal, Og bana breffa bifar ár Borinn 

í grafar. fal, Víf mitt og fál þá fveiptu 

ínn | fveita Dúf þínum, Seðús minn! 

Láttu and mína fríða fá Fríðarins vift 

bjá þér, Da meb fognubi fina vg fjá 
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farfælan engla ber, Vífa meb honum 

loj fætt tjá, Qof þitt um eilífber. ; 

SÞinnefti Gud! á himna fal, Onggnnin 

Brþjábra, Gem hér í myrfum baubang - 

bal Daglega anbvarpa, Ég þin óverbug 

ffépna ffríð Gfor þinna fóta ab, Hórn- 

ar fvolbofjur fram vo býð, Forjnáðu 

Gud! ei það. Rif mítt og fálin lofar þig, 

Leibt hefir enn sg vernbab mig A þejó- 

um Degi illu frá Dg afi liðna mín. 

Ójartanlega eg minnaft má, Mifil er 

gjæðffan þín. Þér {lu allir þaffir tjá, 

Þú, fem á himnum fín. 

Bíó þínum fótum, Kriftur fjær! Aafta 

eg fefum mér, Mábþyrjtum gjæbffu trogg- 

ri tær, Írú mín er oll á þér. Láttu 

blóvin úr berjum þín Blæba mitt bjart 

ad. á, Guo Yybrunar tár af augum mí 

Aptur framrenni þá. Grunnlanfi brunn 

ur gjæbffunnar! Géf þú mér fvtttar 
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fonbirnar. Qanðnar gjaldið, jen Íagati 

Lútins úr þinni mb, DA mín vífu verf 

upp bætt Um alla lífsins fund, Dý 

mér þreinsubum útvegi Gilífs lífs fælu 

fund. | 

Ð Guð! eg bíð af aubmýft þig, Ab 

í nótt gjætir mín, Fyrirfjónin þín fob- 

urlig Worbi mér neyð og þín; Englum 

heilagum mbjóð þú, Ad í Fringnm mía 

Gé, á mean fef eg nú, Eett vaftin 

froptuglig. En þá fítafti fvefnþofginn 

Eigur ad mér með vanmáttinn, Blejó- 

aði Sesús! blóbin þitt, Bið eg ad fúl 

mín þér Evali þá, þegar fíbaft mitt 

Gúrt ftríd í bauba er. 2Æ! géf mig, 

Fvittan um allt hitt, Er eg braut 

móti þér. 

Gud gefi vjö óllum góða nótt! Geng 

eg {sv Ívílu til, Óvort mér þeim bíbur 

fvefn eba fótt, Gama eg tala vil: Glabur 
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fofna frá glauminum, Góban ab hreppa 

blunb, Qér meb vg lífa heiminn, Dve- 

nær jú fénu fd. Lof fé þér, Ónn! 

fyrir liðna tín, Qángjum þvert var hún 

eba blin,  Qof fé þér, Gub! fyrir lánib 

allt, Quffu, vit, beildn og frið, Lof fyrir 

beitt og lifa falbt, Koptid, fjó vg vebrib. 

Þitt lof útbreidift þúðunbjaldt, Préift og 

aufift víð. 

Gun er ein vifa á enda Fljád YEfinnar 

ntinnar þér, Enn hefir, Gud! þín óþreytt 

náð HM henni bjargab mér, 2 mitt bíb 

líbna líjðing ffeib Rengbift nú bana við, 

En ey nálægift aptur beyð, VÆfinnar 

tafmartid. Gub minn! mér fyrirgéfdu 

þab, Gem gjorbi eg. rángt vg hafvift 

ab, la föbvandi óftillt géð Ajftabna 

lijðins tíb, Eynbir anfanbi fyrgum meb, 

Gvisirbing, hróp og níb, Dégóma? elff- 

, Subi heim og féð. Ívar mun það lenba 

um fíb? 



94 

Gínn vill nú Svína bagsins ljóð, Dimmir 

í verolb þér, Deimsins ffínandi rotnls 

vóg Munnin í -æginn er. Víeyrfurin 

fríngja hálan beim,  Óylja veralbar 

fart, Gánýtan auð vg fólan feim; 

Hyrnift þad ffýið bjart. Gvefn og ffuggi 

mig fæfja, þeir, Gvípulir bræbur baud“ 

ang tveir. Gfjálfandi holds vanmdátt- 

ar mergð Mín fyínir lúrlig sin, Dand- 

“ans ryður er Díturt þver, Býður 

því litil gríð.  Gubs reibi teifnð fárlig 

umferð réttift á ýmsa bl. 

SSelgafta þrenning báblefsub!: Þjálpa 

mér framvegið, Meb þinni vernd og 

vængja ftob Barnandi', eg fái lið; Eins 

og þitt barnið umvafinn Abhjáfrum ná“ 

fvæmri, Þejsa nótt hyilift ugglauð enn, 

Dub mín og lífami. D Drottinn, vaf þú 

yfir mér, Ebo enginn háffi granti ér. 

Gúl min þó í þér fjálfum beft Gífelbliga 

vafi, Ununar finni albrei breft, 2Ætib 
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fognub tafi, Minn óvinur unbir trobift 

Dg:albrei míg fafi. ; 

Bíttu, Gud, þína hjálpar bond, var 

en teifnabur er, Mú á þefðarí nætur 

fund áfvæma hlífa mér, gq fyrir 

Þennan -mifla mátt Að morgni uppríða,: 

En þig, minn Gud! af bjarta hátt 

eibra, lvfa, príðas En með því enbaft 

fí mín, Og fémft ei yfir tafmorf fín, 

Eg veit þó efi utan jé Allmjog því 

nálægur; Ég girnift því og grátbæne,- 

Guð mínn almáttugur! Mb bvorfi hel 

né faurgan fé, Gvefnhyfginn þaffnæinur. 

- Bevara mig frá brábum beyd, En bíraít 

át þar víð, Ab eg veralbar allrar leid 

> Um geng og baubang blíð. Da Þegar 

lífið enbaft fer, Ég feli mína fál Af, 

hjartans grunni, einn Gud! þér, Með. 

Úfférdt vít vg mál. Glabur eg þotlaft 

- Sirnift nú, Góbur ftabnæmift-bjá mér, 
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Þú, blíbafti Qeðúð! breíb á mig Blón- 

ugan firtil þínn, Þíns breira merti 

táfamlig Dreifift í hjartað inn. Eve. 

vondffa fatans vowetilig veitt ei áblanpin. 

SSelgi ati! ming bjarta ranng Qerra 

oá géftur ver, Gvo eg í værbum fvefn- 

bofgang Gynbgi ei né gleymi þér. þú, 

guðbómsins þrenning þýð! Þér befala 

eg nú Dg um ófomna æfi tíð Alt 

hvad mér léntir þú. S lífi og. bauba 

annaft mia, 2íb þá bags birtan fýnir 

fin, Géti eg heill með glabværi Gofgab 

þitt mifla nafn, Þú býrbar fóngur þríeini, 

Sér finnft ei noffur jafn; Um eilífð 

lof þitt útbreibi Engla vg mánna fafn. 

Gi fé býrð, fem gaf vjð nú 'Góban 

“bag útenda, An allra {liða abftod fú 

„ Díð gjorbi varbveita. Óeilagra engla 

þimneff vaft, Oerrans af {færri náb, 

Yefir ojs enn þá líbfemb lagt, 2b lutir 
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abíft allt vort rád; Því þé býrð, heibur, 

þaff og sf Príeinum Gubi, fem sfé gaf 

Gamvitffu fpeft og hugar hægd, Oeil- 

brigdi lífamans; Atvinnu, frið vg alld- 

- góöbé nægd Djö veitti miffur hans. 

Miflud þé því og neft víðfræg rr á 

femb gjafaranð. S 

Geymiu nú mig vg mína í nótt 

Myrfranna valdi frá, Svo að vér meige 

um fofa rótt, Gæll Seðús! vert vjð hjá. 

Þá mun fífamans. þvíldin hæg Dg bjart“ 

ans rófemb léð, Gamvitffan góð og Gubí 

hæg Gefaft víð einnig með. Enn ef 

nótt þefði einafta AM að verba vor fíðs 

afta, Bort ffal á Seðú fabmlag feft Haft 

lega í trúnni þá, Evo nætur hildin jam 

eineft Gálunmi eptirá. Gángi hygrjum 

fem gegnir Left, Gub veri vjð ollum: 

bjá ! 

eft ftélfir veifan það. minn þrótt, 

5 
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Þánfarnir buyða mér, Knmi banbinn ab 

foma í nótt Dq falla mig burt með jér, 

Med því að eg veit ei þá fund, Er-eg 

ífal hverfa frá, Óvart í vofu. eba værum 

blund Berbur vís fallad á. Danbanum 

veit eg: bómurinn Drottins fylgir vg 

refsingin. -Ovar er þá vorn? hvar er þá 

bót? var fæ eg aumur björg? Hvad 

"ffl eg fefur fegja mót? Gotin er ill og 

mörg. Málefnin mín þvo leið og ljót 

Qemja mig, Ílæm vg org. 

tú er abfomin nóttin en, Málægift 

þvílbar ftunb..O Sesú, góbí græbarinn! 

Gef þú ofð væran blund. Kyrirgef illar 

athafnir, Euburlaugnari minn! Gem 

brant eg á móti blíðum þér, Blejgabur 

leibtoginn! Bafi yfir mér vernbin þín, 

Bid allri forba fel og pin; Gubbóms 

ffínanbdi geifla glans Geymi vort líf og 

fé; Þinn elífulegi eingla Frans vfs - 
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bafti fojanbi. Heilagur bryttinn þinna 

tanng, Heiður vg Íof þér fél. 

Komin er yfir mig Fvolböing -ftunb, 

om þú til, Gud! með mér, Beit þú 

vjð, Sesús! væran blund, Vef þú mig 

nú ab þér. Draumóra ógn og jofulð 

flærð, Drottinn, vernda mig frá, Sál 

minni gef þú fæta særð Gonar þíng 

brjóftum á. Seðús með fínum vernbar 

væng Vafi nú yfir minni fæng, Eintr í 

um þegar ab anblátð búr Ab fígur bjarta 

mín, Seðú blejsabur benja ffúr Beft 

græði andar þín. Rey þú mig allum 

eymbum úr, nnleid í býrb til þín. 

Beininn (vo. fý8 eg fvebja fljótt, Sum 

þú, 6 Gests minn! Gef ofð farfæla góba 

nótt, Gæbffunnar brunnurinn. Of láttu 

hafa hvíld í þér, Heims þá. armæban 

bein, Vfir fó vafi einglarnir, Eingin 

Íbo fnerti pín. Blefðabir Seðú 'blóbs 

5 
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- ftraumar Bæti vg mýfi rannirnar, Allra 

fíðaft þá æfin þver, Enbi með fognub 

þann. D Seðús! fom vq ei bíð Dvel, 

Snnleid í þimna rann; Mig, Sesú! þér 

á hendur fel Um aldur eilíjan. 

Bisvalta Hegú eingla ber Wir vjð 

vafi í nótt, Dgq gefi all bans Gubð born 

hjer Glab megi bvilaft rótt; Umfabmi 

þan og allt um fríng ans áftarffýlu 

hand. Heyrðu nú, minn Guð! þvab eg 

fóng, Guo beptijt meinin vond, Bærar 

gef þú sjó værbar blund, Bafna lát ojs 

á glebi fund. Gtund þegar þejði úti er, 

Eilif glebin er vís; Beittu síð, Jesús! 

vit þjá þér; Bald jé þér býrð og prís; 

Qéban. þá beyja bljótum sér, Oeimleid 

í Marabíð. 

Bóng þú sj brottni, fála mín, Ctr“ 

hverja fvolbeing fund, MW meban effi 

bylin bvín, Dapur er eg í lunb. Qáttu 
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mig hvílaft hægt og rétt, Óerra, í faðmi 

þín; Umfríngi mig þín eingla gnótt 

Meb eilífri vaftan þíns Heimilið vort 

vg hvad, fem er, Qaj, Guð, í umfjón 

þinni. þér. Gnnleið sið fívan, eilíf náð! 

S elffu faðmínn þinns Burt er þá borfib 

brirli og háð, Bót tefur endirinn. Egti 

Sesúð! meb figri og báb. SEN mér þinn 

almáttínn. 

Bertu hjá sjö því Eomid er Fold, 

riftur vort nábarffjúl! MyrFranna þró- 

aft mein ótelb, Mér bylja glebijúl. 

Segús! þitt nábar ffjæra fín Gfuggan- 

unt þrinbi frá, Þér þvo eg fái, þú minn 

vin! 20 þreifa vg ffoba á.. 2Æ! hvad 

þau fabmlog ern góð, Dllum eybanbi 

bjartans móð; Óreld nær ed fálin hallaft 

að Heilagri þinni und, Gvrganna bífar 

fyfrar þad, Garda glebjandi lund. Oæg- 

an géf þú vjs hvíldar {tað Óvvrja 

lífs mæður ftunb. 
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Eínur á baginn, Fymid er fvold, vald 

ar yvrt lijðins {feid, Gfeíbar fvv burt 

bin auma eld, Díbúngið vafin neyb. 

Teyd vora, bryttinn! fjáljur fjá, Sjá þú til 

vor í náð, Ttáð þína treyftum eflauft á, 

Mlittu, Guð! vort ráð. Mád, hetja, 

fraptur þá ert: þú, Þú ert ftyrfur þeim 

lífa í trú. Frú vora á efitu ftyrf þú 

fund, Gtund fú víð bagar Left, Beft fé 

þá Jesú opin und, ud þálar lækning 

meft, Meft fjóðum vér þíun friðar fund, 

"Fundið Gubs auglit félt. 

Dags funb þefði nú úti er, Ér fomin 

nætur tid, Tíd æfinnar þvv fljótt framfer, 

Her í hand banda frið. Gtríd fyrir, 

„öesú, þóngfta þitt, Þitt veit þú fulltyng 

mér, Mér fov nær andlát mætir mitt, 

Mitt frelfit líf í þér. Þér liðinn þaffa 

eg, Drottinn! bag, Dag þvorn náðar og 

geymban hags Haga þvv þannfum mild 

ur mín, Mín verdi fynd affægð, Fægd 
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í blóbó umbun þýðum þín, Þín fé miff- 

unar nægd, Mægd þíns góba þent (feður. 

ug fin; Gfini þér allsfyns frægp. 

tær eg mítt þafud bneigi ljóft Oér 

nú fvefnværbum ab, 2 Seðú breirrunn- 

ið blejðab brjóft Bið eg ab leggtjt hab; 

En ef mitt bjarta held við fund Óratt 

fundur brefta fil, 2Æ! lát þab þá í 

þinni unb Þývaft fá græbílu umfal; Sé 

þad mínu vegur fælu víð Gannbelga 

ínn í parabis. Ég þín fyfsi fígnuð fár, 

Grtafti-. brúdguminn, Yfir. þó bynji 

banbanð fár, Drottinn! famt er eg þinn. 

„Oljómt þitt Iof um eilíf ár, áftfjæri 

Sesús minn! ð 

Gífi ojs ollunr góða nótt Gub minn 

fyrir fínn fon, 2b fofa Emni eg fætt 

vg rótt, Gí er mín bjartanð bór. Beit 

mér ad félja vel vid þeim, Bini vgnás 

únga, Dg góbe árnanbi ollum þeim, 
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Wbur enn burtjofna. En þá fémur vort í 

æfi Foolb, Ei lát vfó tafa mafleg gjald; 

Gýn víð þá vægd fyrir fóninn þinn, 

Er fára þolbí neyð; % hímnaríti, herra 

minn! Þá béban forum, ofð leiði Er það 

vor bænar endirinn, men, fyrir Fes beyt! 

- Otú er fomin nætur tíð, Nábugi brott- 

inn minn! Beit mér Sesús! hún verdi 

blíð Bel fyrir fraptinn þinn. Lífamann 

láttu. joja fætt, En fálina vafa í þér, 

Mb á morgun þitt nafn ágætt Eins 

þríði og verðugt er. En ef baubinn 

yfrið fljótt WYfirfellur mig þejða nótt, - 

Miunftu þá, fabir milbur, mín Mætan 

fyrir foninn þinn, 2D eg jé frí víb eymb og 

þín, Ér það mín þuggunin; Fyrir þitt blóð 

og bitra pín Bænbeyr mig, Seðhð minn! 

si bagur nú úti er, Eilífur Gub 

minn fjær Láttu mig bvílaft hægt í 

Þér, Ovíld mín þá verður vær; Láttu 
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mig, býrftur bruttinn! bér Dauba þúm 

minnaft á, Dg ab eilíjðin eptir fer, 

Upp þegar bauðir fti.“ Géf þú mér, 

Segúð, Gud og mann, Gubs í útta ab 

gánga fram, Gvo ab eg víð þinn æbft- 

ar trón Eilijan fái fejð, Fyrir Guds 

jonar fyrirbón, Færandi býrbar verð; Ér 

það mín bjartans óff og bón, Ð Gub! 

eg bib þig þes. á 

E! þú eilífi gói Gud, Gættu mín vel 

í nótt, Deittu mér, hátign háblefóub! 

Ojálp og náð furðu fljótt; Láttu mig 

hvílaft hægt í þér, Qægan géf ofni 

eg blund, vildu á Gud! í mæbbun 

mér Mina bérviftar fund. 2Æ! þú 

blefðaba áftin mín, Umfaðma mig meb 

elítu þín, Djúfri ad mér þín þægri bonb, ' 

Ojálpi mér hjartab þitt, Qeyftu af mér 

all laftabont, Líjð fólin, ynbid mitt! En 

lofi þig apur lif og nb, Ep Dg gjör“ 

valt hitt. 

a —— 
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Mriðji loffur 

innihelbur 

Dagleg verð. 

HOunbíb er ftórt! þefs minnaft má, Mif- 

íb er reifníngð tal, Dómarinn ftrángur 

-Þeinfir þá, Þar um bann bæma ífal. 

(Guns blóð er býtt! þejs gjæta ber, Geyfi 

þúng reibin bans, Lífið er ftutt, þab 

- vitum vér, Vijð er baubinn til fannd. 

Qelvitis pína er harð vg ftraung, Hér 

með eilífðin næfta laung. Englarnir vita 

ei fannffé, Enn fíður noffur mann, ver 

"nær að vænta berranð jé, Dugjið um 

„tíma þann; En í þá átt fem eifín hné, 

eflauft hún liggja vann. 

el eg í þína fóður bond, Freljarinn 

sejús minn! Gálu lífama einnig on 
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Míheilið hvort eitt finns; Gtýr þú ætíb 

sg ftjórna mér Gtunbir æfinnar mín, 

Rát mig fso geta þófnaft þér, ab er 

mín bón til þín. Oluffu minni allri fnú 

Æil alls þing mefta, minn Seðú! Blejða 

þú inn og útgáng mínn Alla tíb hér 

í frá. Sejús, blejðabi bróbírinn! Bi 

eg mér vertu hjá; Eblift beibur eilífur 

þm, men, halelújá! 

Well eg nú énn ab fótum þér, Fríbars 

"ins bofbíngi, Wutir glæpanna fi hér 

Um vægb þrábíbjanbi, Gveimanbi bér 

á forgar braut, Gift vil eg mijga þig. 

3 þitt blejóaba áftar ffaut nnlæftu, 

Seðúslmig. Angurfull hrópar onbin mín 

Eptir milfunar fraumi þin. Ég fár 

grátbæni fo af rót, Gonur Gubó! þig 

um náð, Alt þyab mér gánga má bér 

mót Mýfi þitt gjæbffu ráb. Óonbin þín 

blefðnd hjálpi fljót, nggunar ebli búð. 
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Bí ugnablif þvert fem eg er til A heimsins 

rauna ftig, - Gæbffu þína eg gofga vil, 

Gub, og vegfama þig. Dg nær mig 

fíðan hefir bel Óeimflutt í býrbar fal, 

Gym lÍsfgjorbar venbuð vel Verð þér 

eg fveba ffal. Máttúran bjóbnud oll þá 

er, Umbreyting bags vg nætur þver, 

Ójartans nýefldur fraptur Flár Kynna 

ffal verf þín mild, Eilífð ajatvalla yfir 

ftár „Gú engla rabbar fnild. Þve má 

þó hennar um oll ár JÆra þín serba fylb! 

Hin ftunbleg æfi þegar þver, Þrengir 

ab belfóttin, Beit minni fálu vift hjá 

þér, Bulbugi Gud Drottinn! Beit mér 

ab ffilja vel vid þeim, Bini og náúnga, 

Da góbó árnanbi ollum Þeim, bur 

enn burtfofna, Dg eg, minn Drottinn ! 

líf fem lér, Lifa og beya mætti í þér. 

Ð, hvad æffilig umifigte! , bvílif 

býrbar vift! Þá eg um eilífð fannan 

ie, on Gnbó, minn Sejúm rift, 
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Úmgirtur vegfemb eilífri Dg óbaubleif 

anð vellyft. í 

 -Sesúsl þá mín andláts tíð Vfir 

mig Fémur hér, Beit mér, Heðús! hún. 

verði blíð, Bægbu þá, Jeðús! mér. Gtattu 

mér mæft í fhríví því, Gtyrfi mig þan 

þin beft, Enburnæri mig náb þin ný, 

Mær eg baubvuna fjeft. Dub þá, fem 

gafftu ábur mér, D Feðús! taftu þá 

ad þér. Leid þú bana um ljófsins Hlið 

Rambsins í Wrúdfanp inn, Þar fem 

er eilíft ínnbælio Dg útvalbra {farinn 

þinn; Oeyrbu nú þvers eg bljúgur bib, 

Bænbheyr mig, Jesú minn! 

Gin þá fíbafta aungvit bér Yfir mig 

líða ffal, Dg glasið -lífð útrunnib er 

S Þefðum tára bal, Drjúpi á mína 

aumu onb WMmættið Fraptur þinn, ér 

þegar flitna bolbsins bond, Ójartfjæri 

Segús minn! Alittu hjartab mæbba mitt, 
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Mundu þá Daubaftrívid þitt, Begar af 

engla þáði líð Þín mannbóms náttúran, 

Láttu - míg njóta nú þejð bið, Mær eg 

fer burt A Leib mig fo ínn um 

ljófðins hlíð S ltfendra Íælu rat. 

om þú, fjósmóbir fjúf, til mín, auf“ 

“ arinn Seðúsð Hár! Gveipabu mig í fárun 

þín, Gefar þab baubanð fár. Blóðbropar 

þínir, blejgub laug Burt þvot fynda 

grand, Far mér í ftabinn falin þan, 

Fríbar fem beitir band. Gálnr af englum 

- flutt fé fúð Frínar í býrbar eilif þús, : 

Umyafin ormum elffarans, Engin brygb 

fnertir þá. D hvað fælunnar fíqur Frans 

'Gífellt þar ljómar á. D hvad útvolb- 

um er til fannð Snnbælt ab lifa hjá. 

 Blugunum mæni eg uppá þig, D Jesús, 

býrbarþár! Blejðndur fennbdu í brjófti 

um mig Blóbug fyrir þín fár, Mum 

um mér þína abftob veit, VÉtid þú fért 
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mér nær, Minnftu nú á þín mildu heit, 

Miffunar býrbin ffær! BMeittu mér þar 

til voldugt líð Bel ab: halda mér jaft þig 

víð, Mum þú mér fribar eiltft {fjól, VEfin 

þegar bér bvin, Frábær réttlætið þanna 

fól, Gálína geym þú mín, Reid bana 

ínn fyrir lanibsins fól 3 ljóðið, fem 

eilírt fín. 

E Sesúð, þegar megn og mál Minfar 

á baubaftunb, Ójarta mínu, fínni og fúl, 

Gyali þín blóbug und, D Seðús! banb- 

ans ofbob þab, Gem af þér Fraptana 

bró, Órópi mér vægb í hverjum ftab 

Dag þimneffa býrbar ró. Einnin bíð eg 

þig, á Sesú! Mb hugga þá fem gráta 

nú; vor þinn blóðbropt vg brygbar - 

tír Órópi þeim „náb ug vægd, vort 

þitt Foalræbi og þyrmúng fár Órópi þeim 

fríb og hæg, Óvort eitt þitt píflar heil- 

agt fár rópi þeim býrbarnægb. 
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Baudans bifar nær Drelfa eg á Dand: 

vona á: andláts tíð, Daubi þinn Jegúð 

býrftur þá Dauba mins þefi frið. Daude 

anð nær ógn og ofranner Dgna mér 

banbfjúfum, Og andans myrfur agra 

fer 3 baubans fjórbrotum, Daubans 

fólfegri figrarinn; - Evefnværan gjar þá 

banda minn, Farjælan bauda, uw! 

mér gef, Grinunb Baubans: frá mér nú, 

Gvo megi eg í Banda utan ef Uppbrópa 

í fterfri trú: Som þú fæll, buubi! fom, 

ei te, HS frapti mins Jesú. 

$Bribar ypparfti foringinn, Friðar fem 

helt eg ann, Kríbar frapt láttu frían 

þinn Frida mig þynbugan. Frid þan 

vígfunnar færir mér Bribar ord blefðaðd 

Þitt, $ríburinn heims þó fargilt hér, Frib- 

ar það bjartabd mitt. Friðuð mun fálin 

fagna „mín, Fribaring eilif fól hvar ffín, 

Sríbarins þegar frægfta þuojá Kriðub: 

unt afbenbift, Hríbar befbíngjans fyrir 
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 hujs, Frídfeyptum í þarsift, Friður eir 

lífur faðmi vjð Fyrir vörn Hesúm rift. 

 Gegú, Sesú eg þig bið, Jesú! hjálpa 

abu mér, Ð Sesú! fom og legg mér 

lín, Lífðftunbin mín nær þver. Taltu þá 

ad þér málið mitt, Minn fálar grætar- 

inn! Reid mig .jvo inn í fjósið þitt, Vífr 

anti Seðús minn! Héðan glaður vg þíð 

eg fer, Frelðarinn örsús! taf við mér, 

Forleingir míg að fínna þig, Fel mig í 

fórnum þín, Sát mig ei Fnnna Fvala fín, 

Kvitta oll brotin míns Lifnjami Sets! 

leið þú mig 3 ljósin, þem albrei bvin. 

Bílra fítaft þá á eg bér Mndláts ab 

gegna blund, Gé þá, minn Gud! fyrir 

fjónnm mér Gonar: þíns blóðug mb. 

Hyrir míg lagbi Lanfnargjalb, Qátinn þá 

hét á frojð, Gefur mig frían Gutó 

„á vald Græðaranó unba fofð, Mig leiði 

bans farjæl fyrirbón Grant fyrir lamba“ 
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ing. býrdar trón. D Sesú! Fym vg ei 

víð bíð, Funleid þú fálu min, D Sesú! 

Font vg Ífjærnm ffrýb Gfrúba réttlætis 

þin, D Sesú! þálar unun blíb, Htsalbum 

mér þá ffín. 

Mira fíbaft þá á eg þér Mjjúpa baun“. 

ans ffál, Bertu þá, Seðúð minn! hjá 

mér, Mína annaftu fál. -Heilagra eingla 

berffarinn Ójá mér til vernbar fé, Dub 

- mína flyt í faðminn þinn Fráffilba forg- 

ínne; „ Qjartans fíbaffa brópid mitt 3 

bjartab ínngángi, Sesú! þitt. Ójartanð 

mebaumfun beituft þín Qjúfri of sveif 

unt þá, Ójartanð andyorpin mebtaf mín, 

Mér {fúfa þér ei frá. Um eilífa tí, þem 

„alörei vín, Hun mér þér vera bjá. 

lr bjúpínu snidárð brottíun fjær! Dap- 

ur eg hrópa á þig, Sveinanbi ffepnu 

- om þú nær, Kennbu í brjófti um mig, 

Anblegan ftyrHeit  aufi mér QMmættið 
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fraptur þinn, Óolbðins þó Fraptar hverfi 

hér Og brorni lífami minn.  Farfæla 

gefðu ending á HArmæbu þeirri, er míg 

vill þjá, Máfvæm þín mjúfuft móbur 

bond Minni fál tai ví, Dún þegar 

ffilft ví holbóinð bond, Herra minn! 

þejð eg. bíð. Þá er útenbub þrautín 

vond Dg þrotið allt mótlætib. 

Grit lífi mjog æffilegt Eilífur gef 

vís nb, Gilíf þín nábar abfta megt 

Eilíjan ljær fognub, Mbjartir fínum 

einð og fól, Umgirbtir rójemi, Þá fyrir 

lambgins ftonbum ftól S ftabfoftu rjett- 

lætt; Eímana fram jvv telja {fal, Eíma 

hvern þér í forgarbal. Pó ad hérniftin 

þyfi laung, Pverra all þrygbar tár, Mær 

Guðs barna heyrum glebijaung, Glabir 

um eilíf ár, Mm himna býrbar beilog 

gaung ljómar Guds vegjemb Hár. 

Habir vor hæfti himnum á! Oelgift þitt 
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nafnið best, Pitt eilíft rífi vjð í hjá 

Muglýsi trúin meft, Berdi á þorðu vilji. 

þinn. Bíft fem á þinna bæð, Gjæbftur 

rífaftt Guð brottinn! Gef þú ojð bag“ 

legt brauð, Kyrirgef vora fynda felt, 

Gvo fem vér þeim vjð móðga freft, Sun 

í freiftni ojð enga leið Mé orvæntingar 

tár, eldur frelð vjð. af allrí neyð, Al- 

mættis berrann hár, Bigfa, matt, fpeft 

vg vegfemd greið Beitt jé þér, Jesús Hár! 

Ci eoffurifafti græðari minn, Gubó fun 

att, Sesúð fjær! Óuggun vÍs veittu þvert 

eitt fínn, Þá brygð og neydin flær. Eir 

lifa býrð fyrir utan ef, D Heðúsl lát 

víð fá, D Seðús! fm og ei víð tei, 

Snuleid í fælu þá. ebast brotinn! fé 

þér býrð, Gómi, heiður vg virDing ffýrb 

Af ollum túngum ærar met Dg eilíf 

vegjemb Elár. Oóadleg þrenning, eining 

beyt, Eilífur brottinn hár! Qeilagaft nafit 

þitt báblesift ér og um eilif ár. 
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SÝelat bið eg Seðús brejsi mig, Deim- 

inn nær fvebja Ífal, Og leidi beftan 

fuffu ftíg Ur lángjömum tára val. AMnb- 

lát bang bleji andlát mitt Eybanbi 

beljar pin, Gé foo allafonar fyndin fvitt, 

Er fálína bryagir min. % baubans þorfta 

blóð hans bet Brjóftinu. þjáda jvali 

meft, Gefi mér fíðan gledi og frið Bubs 

engla {fara hjá Bið fína bjartu hægri 

hlíð Óeiminum leyftum frá; Mun fvo allt 

ffærfta mótlæti Mætaftar bætur fá. 

Wegar þú, bærfti herra minn! Qéban 

mig fallar á, Gef ab eg veri viðbúinn, 

Bel foo fem byrjar þá. Kraptar þó bofni 

en baprift mál, Dragi af beyrn vg fjón, 

rópi til þín mitt bjarta og fál, Berta! 

það er mín bón; Ærúar loglitinn línfveifs 

inn áttu fift flofna brottinn minn! DU 

Þegar mannlig abftob bvin, D Seðtsg vert 

mér hjá, D Seðha! blefðub áftfemb þín 
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Mb mér bet hjúfri þá, D Seðúðl taf 

{vo ond mín $Dllum þórmíngum frá. 

ax þig alleina er mín von, Ð Gub á 

bimna trón! Og á þin hjartans elffu fon, 

Mthuga mína bón: Meban eg lifi lát mig 

bér Qof fýngja alla tíð, Og fæla útjar - 

fend þú mér, Gíban: eilíjan Þríð, Ab 

eg. med þér í engla hirð Eiliflegana fýngi 

- býrd, Þitt ljúfa andlit lát mig fjá, Lofa 

vg Heibra þig, Það jama vil eg feginn 

fá, Ö! fegurb býrbarlig, Onb mín þig 

lofar æti þá, Amen, bænbeyrdu mig! 

Blefðub réttlætis fólin fæt, Sonur Gubs 

bimnum.á! lF míffun þinni mín vel 

aæt, Mig vernda illu frá, Unbir. gaf : 

þú nú efti mér, Af bjarta bid eg þig, 

Oormúngin fár þá bjartab ffer, Hugg“ 

aðu auman mig. Blejðabir þínir blóbe 

læfer Beyta hugfvolun veri mér, DM 

"jú Ebol, mæba, eymd og fár, Er þú 
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barft vegna mín, Óreindi gjorvall mín 

Íynda fár, Gefanbi brygb vg þín, Beit 

mér lofðinð um eilif ár Únun í rifi þin. 

Har fú adfemur bffaftunb, Anba ffiln=. 

abar míns, Dg augum fíbafta ber ab 

und, Breftur trú þugarind, Máttvana 

túngu tregajt mál, Zefur ab mínfa heyrn, 

Ývld er lémagna, líf og þál, Qénaft ei 

ftyrfur neinn, Berrann minn Sestð! heyr 

"mig þá, Ojartaðd mitt lát þér sera hjá, 

Drei þad fíban, elffan góð, Meb unba 

flótí þín, Leid þú mig rétta lífðinð flób 

S ljósið, þem fegurft fin, Og gleðinnar 

fætu borpu ljóð Bljómar við eyru mín. 

SÍeiminum þegar þer eg frá, Fabir á 

bimna trón! Qát míg í fríði fara þá, Ford: 

um fem Gimeón, Rát mig ei ntæta, 

brottínn býr! Dómi réttlætis þín,-3 þínni 

miffun, þerra hýr, Óuggabui þá til mín, 

Syrir þann beyb fem þolbir þú, A þínum 
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lífama, minn Seðú! Þegar mér féffftu 

fulla þátt Fobursins hátign víð, Uppegnt 

þó hafi eg opt vg þrátt, D Guð! þitt 

“ réttlæti, 2lf lífs og fálar ollum mátt 

Mm. vægd þig fefur bin. 

Stíföftunbir mínar leitaft mér, Qíf þetta 

er mjog fallvalt, Qífið margvafið eymd“ 

um-er, Ei þolir þeitt né falt, Qífin til 

baubang líður fljótt, Qijsþáffa umgirbt 

þó, ífid út Eregft meb jorg og fótt, 

Eamt vil eg lifa í ró, Af því ab Krifi- 

úr er mitt líf, SS honum eg lífi og blíf, 

Eg veit laufnarinn lifir minn, Líf og 

uppriða er hann, Lífs og Dauba ber 

fytilinn, Rífga og beyða fann, Til lífð 

eilífð mig leibir inn S lífendra þælurann. | 

Gptir umlibna æfiftund Gnnleidi Drotte 

inn síð 3 fannbeilagra fælufund, Evo 

fáum býrbat hnofas Af er þá ftabin oll 

vor meyb, ÝHngift, bormúng og pit, 
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öyrir Þinn, Sefús! býritan beygt, Í 

týrbinni þá eg fín, Sórónabur víd 

rifti blíð. Kunmandi qubligt máljærib. 

D hvað glebilig unn er Ab mega 

 Hesúm fjá! Eilifi faðir! mn þejð mér 

brum Gubs burnum þjá, 2ð fegja vg 

fjálfum fýngja þér Ganetis og Óluríá! 

ÆÐ Gud! eg Feafa upp á þín, Andvarp 

íð heyrðu mitt, Mítt í miffun  auman 

mig Elffuligt bjartab þitt; -Bertir mitt 

ffjól vq vernbarmúr, Bequr, ljóð, ftyrt- 

ur, Hlíf, Forfvar, abfteð vg fabir trúr, 

Hullnægja, yndi, lífs Hnnaftu mig í allri 

hegð, Mnnaftu mig í lifi og beyð; Meiri 

legðu mig effi á Egmbir, enn bera fann; 

Bertu mér ætíð veitum hjá, Þó veltift 

Í þeimsins rann3 Leið mig fov fíðan 

forgum frá S fæluftab eilífan. 

Babláts þá títin yfir mig, D brota 

inn! Femur þér, 2€ góti Sesús! eg bið 

5 6 
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þig, Ei vif í burt frá mér; Djáfri mér 

blefðub höndin þín, Hjálpi þá nábít 

fjær, Órinbi frá allri þrygb og pin 

Hjartað unninn fjær, gn banbans 

ájarir fýna fín, Gárþvajs. hans broðb“ 

ur þrellir mig. Enginn má hugga heims 

um tann, ver mun þá veita líð? S 

fánginn trúar faðma eg þann, Eem 

frelti mannfynib. Eg bid af hjartað 

alúb þann Dub minni tafa víð. 

I minn Segúö! það ángrar mig, Allt 

hef eg vondóligt gjort, En við það huga“ * 

ar þál mín fín, Gólín réttlætis bjart, 

Upprunnin fögur ebla fjær, Ertú til 

- Tífnar mér; Alt mitt fynbagróm á burt 

þvær Þing  uuba blóblæfir. ME mitt 

trauft fet eg uppá Þig, At hvad vvnt 

er {fil þú við mig. Um tíma ogeilifb 

allt mitt líf Mín aflátð þjóni þér; Sejús! 

mitt {fjól, mín heill og Hlíf, Hjálpa þú 
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þar til mér, Míns vibffilnabar forta fi, 

riftur! þad bón mín er. 

Brsttinn! þegar mín banda ftunb 

Dragaft vill hondum ab, Géj mér í 

bjartab glaða lund, Gjætanvi beft um 

þad: Eptir fylgir þar unun blíð, Auga 

fem neitt ei fá, gq ævaranbi eilíf tíð, 

Gem enginn fullgrunba má; Eyra þab 

heyra effert fann, Allan né ffilja fögn“ 

ud þann, Gem mín forflárud þála fær 

Einum brúbguma hjá; Dans blejsnb 

fín fárin {fær Gannbeileg litur á, 

Dg honum fýngur ætíð nær Eilift 

ballelúja. 

egar ab baubang bimmu {fg Drag: 

„oft ofír mig hér, Gjúfbómi lífaminn 

Íærift í, Gálin ftynjanbi er, Gatan 

áfærir, fynbin morg Gamviffu furlar 

freft, Enginn fær veitta bót né Björg, 

Dg bilar allt tímanlegt; S þeim naub- 

6. 
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um mér legðu lið, júfalti Hejús! þejð 

eg bin: Hnbláts Fvalir og Fvíða þann, 

„Ralbur „fem Daubinn lær, Gefa fyrir 

þímt fúrfalban Gveita, og vert mér 

nær, Reyfta flyt fálu í lífsins rúm, 

Þar ljómar þín býrbin fjær. 

 Sejú rifti pífl og þín, Prejeanti 

blóð úr und, Allra beit {valt önbu mín 

WM- minni banda fund; Eætt vð, er 

mæltir fíðaft þú, Geínaft lát vera mitt, 

WD eg af hjartans áft og trí Andlát 

mimtift á þitt; Af fjötrum bauðans frelja 

mig. Fyrir þá vol, fem mæbbi þig; Leið 

„mig fíðan með ljúfum þér, ojajord fuð . 

- verdi {firð QEfinlega af munni mér 

- Mælt fyrir útan rírd; If engla og nanna 

öllum ber Elíf þér fýngift býrð. 

$esús, minn Fóngur, Hár og breinn! 

Kyglum. mig leyftir frá, ann er effi 

til hjálpar feinn, Óelft þegar liggur á 
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Heginn bil eg því fara til þang, Fallvallt 

er þetta líf, Wtvalbunt meður engla Frans; 

Er eg þá Íauð við Eir. Óeilagir allir 

berrans þar Hefja upp gleði rabbirnar. 

Leibift þeim ei þú lofgjard {Eir Kaufnar“ 

ans ftóli hjá; jálp mér þeim þángaðd 

- Drottinn býr! Dýrb þína lát mig þjá. í 

Eilip fæla og. huggun býr. lið Hi 

gleður þá. 

Bagqur þá lífging bvínar minn, Da 

Þaubans femur ftund, Blíður vg heitur 

blóbvropinn, Blæbtur úr Seðú nb, 

Gígnabur Drjúpi á fálu mín; Gyndunum 

legg mig aj, llum þeim fleigi. elffan 

þín S þítt blóbunta haf. Frídi mig þá 

þin fyrirbón  Dg flytji mig feo á býrdar 

trón. Er eg þá leyftur eymbum frá, Da 

„ enDuð mín forgar tár, Rjóðið þimneffa lít 

eg á, Qaufnaríinn Feðús flár! Gigurbrús 

nunnunum fýngja þá Geælir um eilíf ár. 
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SSeitrum Guð fobur bimnum á, Gonunt 

fé þaffargjard, 2É vill þann nátar ang“ 

um fjá Mt yfir fína bjarð Leibanbi 

bana fram meb frið; Freldarang vernbin 

blíð uggar, flóður vg leggur lið Lifa 

þér um ftunbar tíð; Eefur til vara þér“ 

hvern jan, vo barn ei Fenni neina 

nauð, Þar til bann allar. faman fitt 

Gínar tjalbbúbir í. Mein er þá úti, en 

miðgjarb vitt, Mig láttu, Drottinn, 

Því (3 þeim felffap fjá auglit þitt Dg 

þér lof fýngja frí! 

Mer bantínn Fappar byrnar á, Drott- 

ínn, beyr hþverð eg bið, Gend mér á 

móti fjálfur þá Pitt fignað. engla lið. 

Eitt fínn eg beya eflanjt verð, Enbaft þá 

neyd vg ping Meifnaft má þeiði fógqur 

ferð, 20 færaft í býrð til þín. Frá át 

leg heimsins erum frí Enburlansnar“ 

anð faðmi í. Gólínni fegri fjó fínum 

Gálin vor ljómar þá; 2Æ þeim eilífu 
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umffiptum WMnni of Gut ab ná, Gat 

lega vér þá famjýngjum Gataft Óalelnja. 

riftninnar bíði Þrúbguminn, Brúbe 

guminn Sejúð Far! jær minnar fálar 

uufttun, Unnuftinn nábarffær, Gfjæru 

mér náðar gleði gef, Gef þú mér þig 

fjálfan; Gjálfan þig nær eg, Verral“ 

hef, Hef eg hvad þurfa fann; ann engin 

neyð mig þvinga þá, Þá eg er búin 

Þig ab fá. Hátæfur Fomft í þeiminn 

hér, Þér þvo aubgabir mig, Mig Láttu 

tid þjóna þér, Þér, gæbffan gubbómleg; 

Eífnadu, öefúð milbur, mér, Mér balbtu 

jaft við þíg. 

SSeyr nú, Drottinn, mitt bugar tal, 

Gjartad mitt harmar þér, Ég Fvafa til 

þín út bautans tal: Drottinn, hjálpa þú 

mér! Overt ffal eg flóa? hvar er vern? 

Ovgnær nún leygaft eg? Cúárbæni eg 

beitt, því ftar verr víður mér næfta 
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mjógs lpprunnin jogur yibið rús, Sjrnr 

eló glevi beimfins ljós, Einn þínn blóð 

Dropi. Dugir mér, Daudans þá mæba 

er fra. 2E mín bugfvalun helt þab 

er, Þó hér finnijt æjín fanng, Mig inn 

Teidi, þá æfin þver, S eilífan býrðar fanngq. 

Sðeyr nú, Guð, mína þarma rauft, Þeyr 

nú, Guð, hvers eg bið, MX þér, á Gub 

er allt mítt tranit, Ð Gut, legg þú mér 

li. Þegar að enginn maður má Mér veita 

uoffra hægÐ, Ð Sesú, Hesú, eg bíð þá, 

Sest, þýndu mér vægð3 Með ormum trúr 

ar unn þú mér, Elifugi minn, að halda 

þér. Byrir mótlæti fenginn er Fognudur 

þimnum á, Ljómanbi þegar lifum vér 

Lambsins bátróni hjá, Um albir fóngja 

eg. vil þér, Amen, balelújá, 

ES Seðú gef mér anda þínn, D egú 

vert mér þjá, D Sesú fúlar munur 

min Veínnift- þíg jafnan ás Láttu mið, 
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Seðí sja þig, Lið veittu Jesú mér, 

Elffabn Seðú auman mig, D Seðú 

treyfti eg þér. Bertu mitt Heðú volb: 

-ngt ffjól, Bermi mig Seðú eilíf. fól; 

Reyftu mig  Seðú laftum fri, vo 

ljómi eg í týrbinni, Qanfnarínn Seðú 

lót mig fá Qíf, frið í glebimi; Qeibs - 

ur þé Gudi. bimnum. á Eg sjór 

fafflæti. 

óegar ab eg {fal falla frá, Frelsarinn 

Desú minn Bertu meb þína hjálp mér 

hjá, Dimneffi (æfnirinn. Sæfna þú mína 

Íærba fál, Gvo ab hún veri frí; Þá 

lífjaminn Dreffur baubans ffál, Dýrb 

bara flyt þú ís En á meban þú líð mér 

ljær; Réna mér ftyrf þinn, Seðú fjær, 

Qeimðins ab furbaft fynba fi, Gem ab 

mér eyfur mein; Umfríngi mig á alla 

hlið Þín engla vaftin hreins Óeyrðu nú 

Öesú hverð eg bíd, Dátign þín prífift ein. 
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Sórgar ad beimi ter eg frá, Hrá allri 

- mæbu og fút, Gút og armæba þrýtur 

þá, Þá línur fríbib út; Mtvolbum hjá 

mér, Guð minn! gef, Gef þú um eilífð 

vit; Bift þejða fyrir utan ef Efalauft 

eg gyrnift: Gyrnift þér, býrbar fóngur 

flár! Slár mega þjóna lauð vid „fár. 

Háríd er þrotið eymda ótt, Otti, bol, 

brygb og þrá; Prái eg jafnan fund þinn 

fljótt, Fljótt megi: fomaft á; A mér hríni 

þin gæbífu gnútt, Gnótt býrðar, amen, já! 

O Segú! get þú, ad mín trú Eblift 

í jómanum, D Segú! þínum ab mér 

fnú Anvlitið Húmanum, D Seðú! vert 

mér ætíð hjá, Vfirgef þú míg ei, D! 

Segúm treyfti eg eflauft á, Eimd hvort 

lífi eða beg, D! Seðúó bætt allt mitt ráb, 

D Sesú! fum með þinni náð, D Hegú! 

Þegar enba ffal Mitt ángurjulla ftjá, 

D Sesúó burt úr eymba bal Duð mind 
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leiti þí, D Seeú! lát mig eiga tal 

Htyglbum þínum hjú. 

Sesús! þín milbin gæbffu gjörn Gef - 

mér, þá béban fer, Gem þín útvalin - 

vnnur born, Ég verti í gr bjá þer, 

Lofandi þig mm eilíf ár H æru og veg: 

femb þá, Gigri bili fvittur, Elár, . 

Stórónu lífðins fá; 2Æ. þegar femur and- 

láta ftunb, Dub minni vísa þann þan“ 

fund. D Segú! lát mér luffaft vel Líjs 

bafn ab fínna þar, Ð Seðúl þín dit 

eg fel Allar þær naubfynjar, D Sesú! 

leið, þá bætt er hel, il binmeffrar 

farfælbar. 

Qijósid eilífa lýói mér, Qjúfafti Segi 

minn! Þegar mín enbaft æfin hér, Ég 

fel í fabminn þinn AMnbar og belbéing 

abffilnab, Eilífur Drottinn trúr! Bið eg 

þér jé allt befalab, Bjarg mitt og vernb- 

ar múr! eye míg af allri jút og forg, 
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; Gíbun inn leid í þína borg, Par jem 

er eilíf nábarnægd, Mægd allafyns fagn- 

abar, Eitlíf gleði vg yndis þægd Hjá út“ 

völdum brottinð þar. D Gub! veit mér 

þá æbftu frægð 0 erfa ftað jælunnar. 

- Blódbreyjni Sesí blefsadi! Blóbjveita 

láttu þinn Evalalynd vera fálunni, 

Þá fvrg mæðir huga minn; Blónrunni 

| 

Seði! bænbeyr mig, Blejða mér furgir 

þær illar, fem fvölbu og þjáðn þig, 

Þegar mig brygdin færs En þá fulle 

Fomnað er mitt líf, Eymd, mæba, þrygð 

vg Daubans fíf, Mebtaf þá, Sesú! mig 

til þín, Meinin þá græbaft oll, Í þá 

fælu er aldrei bin, Mtvalbra Íojjaungð 

bell, Glabvær fýngjandi fálín mín Svo 

að þig lofi fnjall. 

Mr bjúpínu til þín, lífðins lynd, Qing 

mæbbur hrópa nú, lagar mig legmál, 

lemftrar fynd, Qífa er veif min trú; Cat- 

| 



R 155 

að þrátt pílur æra ond, Ovifull er 

heimurinn,  Margfold heimsins vélræbi 

vonb Banbræbin aufa finn. 3 þéjðum 

anbang aungvitum Ég tæpti trúar þond- 

unum Á þér Sesú, elffþugi minn! Eilífs 

lífá Fraptur, ljós, Mót vinunum úfvíd- 

inn, Bið unbanna þinna rós; 3 Danba 

mig líjgi Daudi þinn, Gvv býrðar Óudg 

hreppi ljós. 

Wj vtlu hjarta eg. bíð þig, D herra 

Segúð Fær! Abftud þín góð vg innileg 

IEtíd ab fé mér nærs Beit að eg elifi 

einan. þig Um mína lífðinð tíð. Blíbi 

Gud minn! besara mín, vo burtvífi 

þranta ffríð. Gef þú eg vatab geti án 

tífs Gegnum oræfi þejsa lifa, Svv, þegar 

lífið útí er, Ég megi fælu, fá Mtvalb= 

un mebur engla ber, Um etlífar tívir 

þá Gætlega jafnan fýngt þér Eanctus 

By gqlorid.. 
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Sðurmúnga {fó þá breifa fér Overs- 

Fyns fem vera Fann, Bertu þá, Sesús 

minn! þjá mér, Mér fýn þig náðugan. 

DU þú. pína, fem þvlbir þú, Pýtnfti 

þerra minn! 3 bímininn yfir ojs þrópi 

nú vör einn blóðbrupí þínn Um fyrir 

gefningu, frið vg líf, Fögnud, fælu, 

vg eilíft líf. ME er þá fengid allt er 

bætt, At það fem girnaft má, Allt þad 

fem hafdi áður grætt, Villt fnýft í glebi 

þá, Allt vE verður þá fyfur fætt Gýng- 

janbí þóftanná. 

Brvttinn Seshs! fem bóft á tré, Dag - 

vg mótt vaf í mér, Djartad bæti vg 

fálín þé Gívafanni í þér; Met þó renna 

megi eg þér, Mig huggi orbid þitt, Ab 

líf fémur nær eb, þetta þver Þíjund 

betra enn þitt. Kat það þvo vera laung- 

un min, Sjúfi Segú! að Eoma til þín. 

Gibaft nær Dauða fvefit að fer, Gálunni 

bjarga þú Fyrir Þlefsabar þínar blóð“ 
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under, Blíbajti minn Seðú! Kofi þig, 

herra! allt þvað er Eilíflega vg nú. 

Mmfram allt annad andvorpum, Eilífur 

Guð! til þín Um fyrirgefning á glæp- 

unum Græbarang fyrir pin. Drottinn! 

minnftu þá býru neyð, Dó bann faflauð 

á frofs, Þá voldug þín hátign var vjð 

reib, Bingabi þann þíg við ofs; Fullnægju 

gjorbi fyrir ojó þann Ög feff vjs barna 

rétt eilíjan. Óvenær fem fvebjum þeim 

inn bér, ond þín vs veri bjá, S 

frelsarans vernd {vo fáum vér Og fabm- 

ínum beyja þá, Da. lifa þonum líft 

fem þér Qanbí útvalbra á. 

WMeevan eg hjara þlýt á jörð Þérveru 

ftutta tíb, þér vil eg færa þaffargjurn, 

Þrenningin guðbóms blíð! NL fyrir 

gott, fem unnir þú Af þinni gatffu 

mér! SRjúfafti Drottinn! lát mig nú 

Lifa fem Fríftnum ber, það fem er eptir 
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æfinnar Ef mig í betrun lifnatar, Evu 

veiti eg eth reiði þig Með raungu 

framferði; Kif mitt þá enhaft leid þú 

mig % ljójðing herbergis D herra! 

þér fé æfinlig æra, or, þafflæti. 

Menni eg trúar anga enn YD bjarta, 

Segú! þín, Glanfar þar nægfta nand- 

björgin Mábþyrftri anda min; anga 

læfnaðu auma á Einum blóðdropanumi; 

S þér, Drottinn! hún bafnar þá Dýrdar 

að tímanum. Maffi fvo effert andar 

mein Ilthvarfi því á noffra grein. Þabs 

an fom lífi, læfníngin, Da lausnin þeim 

fjötur bar. Óandin þin, Sesú herra 

minn! bjálpræbi befta var, Danna þá 

veifi  mátturinn Mér Funni ei buga þar. 

anna ljóð heimsins, fæll Jesús, Con 

fóður ljóðanna! % því ljóði býr æfur 

þú, Engin fem manneffja Getur til font 

it, Dainnftu mín, Mitt hér upplýftu brjólt, 
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Er þú með jobur eðftum þín Eilirt líf 

vift til bjóft. Qerffrúta ljójgins míbla 

mér, Evo megi eg vera ljós þjá þér. 

Láttu mig gánga ljójsins ftín, Vjós mitt 

þú aðrir fjú, Vjós þinna vrba leidi mig 

Qjósi ffnutligu frá, Ljósi fegri jvv lofi 

eg þig Qjósanna þæbum á. 

Wijóðri vjs Segú rauda blóð, Gem rann 

af bang fíðu md, Cé það vor allra 

valur gób 91 jíðuftu Þanta fund. Ð 

„Beðút piflar all þín fjár Dg allt þitt 

blúðbropa brun, Gérbver þín mæba vg 

fyrgartár Gé það vor afjöfun. Ð Segú! 

Þíg vor örmæðb ond Vmjadmi þá með 

trúar þynn.  ÝYndláts fveitinn þinn, Ó 

Segú! Mfbreinsi vora jynd, Anbláts 

þvrftinn þinn, á eðú! 2Æ íé vur Ívala 

lynd, Mláts ftrínin þitt, ó Hesúl Se 

Hætti" vfs týrbar mynb. 

CE jei í hendur férþvert fínn, Eutaíti 
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Sesú! þér, Snngáng bæði og útgang 

minn Og allt það mér tilbeyrir. Dim 

efft fabir! hendin þín verja fund, nótt 

fen bag, 3 vofu vg fvefni veri mín gq 

verndi vor allan hag. Blefðaður Gut! 

þín Blejgud náð Blejsi nú allt mitt efni 

vg ráð; Én þegar lífið enbaft á, Og afi“ 

ftunbin bvín, Lofadu mér þig fjáljan fjá, 

Eyvn Guds! í rifi þín. ff þefði verdi 

amen, já. Ð Sesúl beyr til mín. 

Mugradur fém eg enn til þín, D minn 

Verra og Gud! Gynbanna byrbi marg“ 

fold mín Mér gjorir ófognud. Bertu 

náðdugur, minn Gud! mér, Vinnftr á 

foninn þínn, ver til rof banda blýn“ 

inn þér ópinn friofeypti fínn. D berra 

Seðú! árnan þín Wlra meina fé bótin 

mín. Gef að eg bafni fynda fi, Get 

"janbí alla von Upp á þítt blejsab lífnar 

líð vg ljúfa fyrirbón, Þar til mér eilíf 

aefaft grið Ójá Óntó vg Vambeins trú. 
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Gis Foburs vernd ug víðbóms ráð 

Bel hefur alla tíð Fyrir mér fjeð meb 

býrri báb, Dýrbliguit gjæffan blíð. I 

byab miífil fú miffun bér, Mér veitt af 

ftórri náð, Mitt í fynbunum meft bún er, 

Meir enn noffur fær tján, Mér, fem Gubí 

Þraut meft á mót, Minníta gjoranbi yfir“ 

bót; Angrar mig þó að ei eg. get, eba fann 

fynd vid fjá, Þegar það góba meft eg 

met Mér er fem þrunbíd fá; amt eg 

allt trauft á fun Gubs fet, Gem aldrei 

bregbaft má. 

Sesú réttlætis Fviftur Hár, Konúngur 

býrbarffjær! Qæfna. mín Danblig fynda 

fár, Gál mína enburnær, Gamviffu 

Drma fárin Íeið Gárin þín læfni beft; 

Mitt brjóft er þjáð af margri neyð, miffun 

þín ábreidift. Pinna blóðunna ljúfuft lind 

Lifgi mig auma ffepnu Find. Daubans“ 

þá tímabregur ab, Drvttinn! vertu mér 

hjá, Farjælvar lát mig fínna ffab Friðr 
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landi þín á. Min mér ab hreppa at“ 

hvarf það, Amen, ballelúja! 

olinmótt bjarta eymbum í, D Segi! 

nef þú mér, Maunfrefan þar eg byggi, 

bý Burt ref mig ei frá þér. Hubæli gott 

í unbum þín Dub minni bugfvali, Hang: 

lætið gnægdum gleym þú mín, Guð, í 

Sea nafni! Cjá þú, tíðum eg tárum 

c98, Taf mig ad þér ng béran legs. 

Einmana fugli aðftoð tjá, 3 þínum 

fabmi vef, Mær eg fæ land úr jorgar 

fjá ælu eilífa gef. Drottinn Jesú! þér 

einum á lt mitt hjartans trauft hef. 

Bra fíbaft þá banbans búr Dynur á 

hjartab mitt, Qjálpi mér þeirri bættu úr 

Qjartablób, Sesú! þitt. Drjúpi það mína 

ondu á S þeirri ftórn neyð3 JE! gef 

þig mætti fjálfan þjá, Eem þvlbir frojðe 

ing beyð;- Ógndin- trúar þér haldi jaft, 

Óerra! lát míg ei sanmegnaft;. Gorg er 
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þá bætt en jælan víð, Eýngur þar ans 

við fár: Gigur, vegfemb, lof, fómi, príð, 

Gt þér, laufnarínn Flár! Peirrar farjæld- 

ar fjor eg fýs Ved rifti um eilíf ár, 

SDbræbbur bega vil eg vift, Bær vef 

- því banbinn er, Eilífan banda eg ótt * 

aft fíft, Abati er baubinn mér. Comur 

Gubó hefur baubann beybt, Deyanbi á 

frojðing tré, Dq banbanð: renimn allri 

eypt fl banbanð líni; Dýrmætur er 

því bandi minn, Danbi! hvar er nú 

broðbur þinn? Heði því bandand bauti 

er, Darbans brobb vann til fanng, 

mínum bauda það mig fyrfir, Mitt líf 

er í valdi þang, Hann mig úr banbans 

bættu ber eim til ming foburlanbð. 

ey mig í fribi þjón, Gub! þínn Deb 

þínu orði burt, Afaángur verbi góbur 

minn, Getí það allir fyurt. Af bjarta 

feginn héðan eg fer, Hafa mí augu jéb 
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Djálpræbi þitt í hondum mér, Heimi 

því glabur fveb. Gjálfur tilreibbir þetta 

þú Byrir þjóða allra von vg frú, Eitt 

ljóð beiðnum ab lýga vel, Gem líja á 

mirfunt ftað, Og til býrbar Hórael, Því 

af bonum fæðbift þad; Unbir þejs {fín 

sg Ífjól mig fel, Gfiljumft við albrei ab. 

Bond þá ftjúpmódir verglbin Berbur 

mér hverfa frá, líður minn þálar brúd- 

guminn! Bjóð þú mér fabminn þá. Bib- 

ífilnabar mér veit á tíð Berti eg með 

rænu vg fró, Drottinn! farjæl mitt bauba 

ftríð, Zil býrbar leið er mjó. Barbyeit 

mig lifð á veginum, Mertu mitt ljóð í 

baubanum, Glaba uppriðu. gef þú mér, 

Gud minn! af þinni náð. Blóðbropinn 

hver fem í mér er Efli þínn príð meb 

báb. Qof fé þér um allar albir, D Segí! 

megar fád! 

Mestftattu, Gubbóms þrenning þýð! 
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Þeim, fem vfjæfja míg, lf því þinn 

máttur alla tíð Huglýðir, Gub minn! 

fig; Gtobar eingum þér {anda á mót, 

Gtyrfir þab minn trú, Bertu míir heill 

vg hugarbót, Djálpa mér, minn Guð! 

nú; Óreffvíðan úvin href frá mér, 

Óreffur hand máttur ei við þér. Er eg 

fvifturiim á þér einn, Hgæta lífðing 

tré, Máttu því effi, minn Gud þreinn! 

Viifsa þó veifur jé, Bertu mér ei til 

verndar feinn Bor Gub vg bjálpari! 

Bíubvarpa eg og bjúgur bíb, Blíbur 

Gud!  miffun þín, Ab þítt þimneffa hjálp 

ræbib Oreindi fvo onbdu mín, Ab effort 

befnbar illffn gróm Munum mér fínnift 

hjá, Helbur þolgæbið blíða blóm, Beft 

fen þér gebjaft má. Qábúng vg fpott, 

þó meinið mér Margvíslegt vg {fap- 

raunir, ógværð þú minn bjarta gef, 

Daturð eg forbift lyft, Hvort vafi ebur 
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hætt eg fef, Gálinr mín upporfift Til elffu 

vg fríðars eg þá hef Eilifa bjá þér vift. 

 forfjón þína vg fobur ond Fel eg 

nú, Dryttinn! þér Lifama minn meb lífi 

og end, Rán allt og heilsu Fjör; Mitt 

fvv eg afti fturf vg ftétt, Etjórnadu 

minni lund, ér med einnig mig þalbi 

rétt 2 brygbar og glebi fund. Krijtnir 

hald mitt, færleif vg trú Með frapti 

þínum, ó Sesú! Húfa jafnan og ebla 

virdft, Appá það þál mín fróm Dýrbar“ 

leg fái fyrir þér Dirt, Þá fer þú að 

halda bóm. Som, herra Segú! fom fem 

fyrfi, Klárt gjar allt jynda gróm. 

Baubans þegar eg nálgaft nótt, Náð 

ugur sert mér hjá, Med bærilegri banar 

fótt Benda virbftu mér þú. 3 fabmi 

fælunt ab fofna þín, Gat fabir! eg fýá, - 

- Ottalanð er þá onbín mín, Og eilíf glebi 

víð, Gíban í Qambðind ljóma flúr €ofi 
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bún Þig mit eilíf ár, Þú fem ab allt 

meb orði ber, Einn Gub og þrenning 

há! Gambuga allir fóngjum þér Gígur“ 

verð þímnum á. Balbíd þitt býrð vg ær“ 

an er, men, þalelújá! 

Æ þú vernbari veraldar, Beruligt á og 

ó, Uppruni lífð og endingar, Endalaus 

fraptur þó, Diinnftu þinn trygda eyd 

upp á Mtbafin fynda gjald, Mær þú ojs 

alla nemur frá Válægri forgar old. 

- Græt vfð ei lengur,“ Gub minn trúr! 

Gefðu ojs hægan anbláts búr. Gfung= 

anum þrinbi ffuðunar ljós Píns (færa 

réttlætið, Láttu sjó verða lyftiróð. Qanfn= 

arang Seðú Krifts, Glæfta meb eilift 

glebinnar „bróð Gubá barna fjorgnbið. 

Mtáb þín, minn Gub! mér nægir: vel, 

Maubftobbum lifn mér fýns Ég þann 

mann harla hólpinn tel, Gem hjá er 

vernbin þín, Því mér breiffum þinn anbi 

RS 
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er Mnægjanti, Guð minn! Getur et Gate 

an geanbað mér, Gjorir það fraptur þinn. 

Ríbhaltu minni veifri trú, Boldugi Guð 

þefð bið eg nú. Deilagi andi, hjálpin mit 

Ougbreiftu jafnan mig! Eybift þá neyð 

og andar pin, 2 raumum verður víg. 

Vnt allar aldir onbin mín, D Hrottinn! 

lofi þig. 

£9 Gud! naubftaðdra einfa tráuft, AM 

líttu mig í náð, Grátbeibni minnar 

gengdi rauft, Gjorítu mitt hjalpar ráð. 

Koford þitt jannaft fót á mér, Kífgar 

það oubu mín; 2Æ fjú, hún bíður eptir 

þér, WMoftobar leitar þín. - Hjarta mind 

veri hærfta ró Derrann Geðúð, fen fyrir 

mig bú; Blób hans afmdi brotin oll, 

Blejóunar býrfta þnvjs, Bjarvall fynd 

anna græði, fpjall Gubs fornar bandi Á 

Eoið; Qeibi fíban í lífðins ball Qijandi 

Seðús vjð. 

——.- — 



147 

ÆDbaudieg jé þér æra vg prís, Endur: 

Áaufnarinn fær! Giígur, maft, fyefi og 

fómi vís Ganntjádur fjær og nær, Ílf 

ollum túngum árla og jíð Mutift þér 

Þþaffargjar Engla og manna alla tíb 

A imni og lifa jörð. Rofi þig allt hvad 

lífir og er, Qofí þig férbver vera í mér. 

Altajafir beilags anba þíns Mypplýst 

bjartad mitt 9lf mægbar gæbum fætleíf 

fín, Evv er mér rótt; vg fridt Suð 

leibí á {fundu andlátð míns S býrbar 

rífi þitt. 

G led þig, mín fála, Guds í náð, Sá 

glebft af hjartans: rót, vi hann fyrir 

Ötðúm hefur þér tjáð Harma gjörvallra 

bót, Qeyft frá myrfrum en ljósib {fært 

leibt fyrir augu þín, SH hverju þér fé 

ætíb vært Fun til þefð lífið bvin. Dans 

úftar hjarta er opið þér, Út þaban fljóta 

læfirner Quggunar, nátar, bjálpræbis, 

Oimneffrar rófembar, Arfleifð er þú í æru 

px 
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fejs Eilifrar Gubó býrbar, Blíblundub 

ífaltu bíba þejs Bæn ybfanbi trúar. 

Métti bjálpari, herra Gud! vers valb 

ab-eilípt (fín, Mér fem lIofabir lífn af 

náð, Þá leita færi eg þín, Gjá, nú eg 

fem og Hoppa upp á, Kraminn í anbr 

anum, Gvolun girnanbi noffri ab ná 

Sp nábar brunninum, Mb fál mín serbi 

fæl vg brejð, Gjálfur fantu að vrfa 

efs; Omegulegt því effert er mætti. 

þínu hjá, Ég veit þver fem. þú abblynnir, 

AMlbret fordjarfaft má, Erufjar þau eg 

óffa mér lf þinni miffun fá. 

-Stægir mér þá, fvo neitt ei fann Motf- 

urn tíð brefta mig, Qafi eg ætib þanb- 

víðan Bil hjálpar, brotinn! þig. gif 

mitt og fál þó lýíft hér Og láti frapta 

fín, Öuggun mins bjarta ug blutbeilb er 

Qeilag trúfefti þín, Óugðanbi ei unt 

beimsins par Dégómligar vellgftíngar, 

Í 
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Því innra manndins eytirbíð, Il lyft 

vg fundar mín Ónígur ab þér vg falar 

frið, Kagurt þar býrbin ffín, Ójá Sesú 

Srifti hægri blíð, Overfur þá mæbasg pin. 

BMíjembar verfin birja mig, Drottinn! 

fem gjarðir þú, Bliban framar ad bibja 

þig, Bæn mína álít nú, AÐ mínn vele 

fígnir allan bag Eilífri blefðan me, 

Gyo lijð farfæld vg hf bag Qáng- 

gæban fái eg fjeð. - IHthafnir mínar, 

„ áform, ráb, 2Ætid fjórnift af þinni náð. 

'Dllum meinjlíðum varna við, Bernd 

mín og hyrbir trúr, Eins vertu, Guð, 

á afla hlið SDruggur ftyrftar már, Fyrr: 

ir þing engils fylgdar líð  Frelja mig 

banda úr. 

Bugda féfjúb og báða fafn, Drottinn, 

eg beiti þig, Fyrir mind Hef fríða nafn 

Hjölga þú æ við mín, Andi beilagur 

állrafyrft, Unn mér og veit af náð, Í 

bjarta mínu hafi vift, Greint þar tilbúi 
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háð, Andi Guds ótta, gódjembar, Geb- 

prýði, rádá ug vigfunnar, Andi hreinlífis, 

áftjemíi, Eru, þolgjæbisins, Andi ljúflætið 

óftolti Ilfvendi brogðum þing, Andi blejðe 

aðrar bænræfni Bljúgur fé til Drottins. 

Dagur þá sins enbaft á, D Gub 

minn frelfarí, Qenbíng hímneffri lát mig 

ná S lífs eilífð fælgæti; gn Daubanð 

Fann mér effert grand Mufa né for“ 

bjúrfun, Óelgud fál mín á líjðins land 

Qeind af Gubð englum mun, Og í hans 

bendi um eilíf ár JÆtid forvaraft blejs- 

ud Hár, Dbanbleg, glavær; effert þar 

Wngur fenur né pín, Brísandi mót 

qángð „bilgjurnar Burt eru, vg forgin 

hvín; En æra og vegjemd allsfonar 

rín því þíutbeild min. á 

€ þú heilagi, heilagi, Herra Guð fann“ 

leifsins! Ð þú, minn Fesú! áftjæli, Einfa 

von mannfynsins, Ð þú, huggunar anbi 
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fjær! Wnr eilífð Dlejðndur, Cuðbómleg 

vera góð vg fjær, Gud einn eg fvo 

þrennur! vpið lát vera eyra þitt, Hnb= 

varpið jov að unni mítt 3 eðú nafni 

átítaft, Gvv vpt eg fram þad ber, Haltu 

með mér í benbur faft, Övad fenr mitt 

geð færer, 2É minn Gud, lát það ei 

 bregbaft Eiliflega né bér! 

Ereyfta vil eg á tryggðir þín, Trúfafti 

Guð brotinn! íb allan minn veg vg 

efnt mín Vmfjái Fraptur þinn, Mófemba 

vo eg ráfi ei Méttum tafmerfum frá 

lt í ffabjanbar villu ug vei, Bantrætt 

fór né má, Bíða mér, berra! veginn 

þan, Ðg virftn ab gjora farfælan, 

Gem þín hefur elffan áfvarbad, Ég {fult 

gánga frí; Gef mér eg ætíð gjori þab 

Guns funar nafni í Hvad bér í lífi 

bejft eg ad Heill fylgi bejgud því. 

(Ey eit minn lifir ljúfur vg trúr 
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Qaufnarinn bimnum á, Sá fem armæðu 

allri úr Einn frelsa fann og má, lf 

0 þerrar gjorvoll augna tár Aftúdleg þonbirn 

bans, Gleðinnar mun um eilíf ár Mlbreji 

serba fang; Þegar jú femur þæga funb, 

Þann girnift fál mín býrbar fund. Ð 

Sesú fom og innleið mig H unun og 

farfælb þá, Ð Sesú leyf mér ab fjá þig, 

En ei þér ffiljaft frá; D Seðú! þér jé 

eilifleg Era sq begfemb há. 

Vá, fraptur, hetja, bofbingi Óeilagi 

friðaríng, Eilífur faðir vg frelsari Bors 

tapaba lýbsins, Mebtaltu þefa, blíður! 

bæn, Gem ber eg fram í trú: Ð þú 

Guds býrbar ímynd bæn, YAbitobabu mig 

nú Ójá þínum fobur bimneffa, ann 

fv mig virbift álíta, 20 hvað fem eptir 

vrbi þín Ég befi betib hér, Qagfvæm 

þab verði blotnan mín; Qáleitt lof og 

þaffir Ég ffal þá hvert er albrei bvít 

Um eilífð færa þér. 
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ímanum þef eg ollum eybt, Mt gefið 

berranð pund, Og í fynbum mig fjáljan 

þreytt Gannlega hverja fund, Frá einu 

illu í annad fljótt Anab fem ráblans 

mann, Úr einni villu í adra ffjótt, D- 

luffu veginn fann; Óelbur feint ad því 

bef eg gáð, Ólaupnri tíð verður efti 

náð. Dryttinn! hjálpa mér veifum vid, 

Byludum, aumum þér, Finndu. mér 

befta frelðis lið, Korgleymt þó hafi eg 

þér, Brunnur miffunar gef mér grib, 

Gleymbu famt effi mér. 

fur ftór þó þé illgjorð mín, Enn 

fleiri jandforni, Meiri og færri er mifl 

un þín, Minn Gub vg freldart! þú 

hefur mína breftt bætt, Brytin oll for- 

lifab, Órygbarbryff vín í fnúið fætt, 

Gyalalynb er mér það; Gmánar Fóróna 

of þyrnum þín, Það er nú býrbar Frýn- 

íng mín, Órellíng, fvol, ffjálfti vg brygb 

á þér, Qarmfogli, þíjl og fár, Óugr 
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íÍvelun, bót vg bjurg er mér, Baljam 

og fmyrfli Elár, Danbi þinn líf mitt eir 

líft. er, Upprisu vegur búr. 

BUlra ffeyna þá abdftud vín, Anftud, 

Gud! vertu mér, Hrá vínum fara verð 

eg min, Bin minn! taf míg ab þér; Eyr 

un þá heyra effi fá, Eyran þitt heyri 

„mig3 Hugur nær unna effi ab þjá, Dub 

min horfi á þig; Túngan þá efti talar 

neitt, Erúad bjarta þíg elffi heitt. Daud- 

ang þá folbum fveita út {lær Gérþvern 

um Tíminn min, Bjargi mér, Seðús, 

brótir fær! Blóðugur fveitinn þinn, Qút- 

in jú belft mig langað fær, Kífs jurta 

- brunnurinn, 

Banbans þá ógnin, Drottinn minn! 

Depur mig fæfir beim, Fylgir henni 

merg freiftingin, Forbaðu mér við þeim, 

Gef mér orugt vg einbeitt geð, Albnga 

ad tregfta á þin, 3 ftríbi því mér ftattu 

meb, Gtyrf þú þá auman mig, Minnftu 
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þí á mig, gúvi Gudl Gleymin mér efti 

á þeirri naub.. Allra fíbaft þá endir mín 

Mírgefur bolbið, Þeilagujt blefðub þond- 

ín þín enni þá tali víð; Burt, laus 

við fynda brotin fín Blifi hjá þér í frið. 

£3 Drottinn! eg bíð aumur þin, 

- Drvttinn! bjarga mér, Góður ei yfir“ 

gefðu mín, ud min! eg treyfti þér. 

Qvvrt fem þú lætur búr eba beyð Draga 

mér frapta frá, Bertu mín bjarta líjð- 

ing lein, Qampínn, fem rata eg á; Dvurt 

fsfum eva vofum vér, Bolbngur Gud! 

tilbeyrum þér. Þú ert lifendra vg liðinna 

(Bið, Lof þé þér alla tíb, Mí ert lijendra 

lífsins brand, Kufliguft þrenning Hlín, 

Þú gefur lífs vg liðnum ud, Vjúmanbi 

eining þýb! | 

BÉ (lír á alla hund stljtabar fj fjser 

vg nær, 3 ollum ftöbum Um alla ftund, 

Mt hvad Guð Wuggab fær, Begfami, 

býrfi vg þaffi þér, Hverning Guds hár 
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lvflig! eibri vg gofgi meður mér, Milb- 

in fjálf eilifligs Vínútu hverja marge 

falbift, Miflift þitt nafn vg sibbalbift, 

Efinlega fem albrei bvín Eflandi jafn“ 

an figs Heilagi andi! hjálpin þín Suggt 

og glebji míg, Aar fundir þvo gnbit 

mín, 2Eoftur Gub! lofi þig. 

€! hvad fánýtan bejur róm Ovlvsligt 

verunnar glið, Dlannsins lífðaga befta 

blóm Blaftir fem lauf og fið. var 

fyrir fafna þeintir þá Þannig auranna 

qnótt, Því holbið vefta heiminum frá 

Gévan burt vifur fljótt, Forgengiligt og 

fánýtt valt, Fullt af hégóma er hér allt. 

Sesú! í bauda unn þú mér Eilífu líft 

ab ná, Heðú! mig hægt á þondum ber 

S bímna fælu þá, Sesúl fo að eg fýngi 

þér Ganctuð oq Gloríá! 

vi! Hví! minn. auman bag, Eg játa 

fvobbar freft, Ég hef minn férbvern æfir 

bag Alib í fynba feft, Mér fjálfum verft- 
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ur orðinn er, D Drottinn! náða mig3 

Hjálp þína veittu mildur mér, Ab megi 

eg fv elfa þigs Gef eg {sv lifi bér í 

beim, 2ð himnarífið ylma feim 3 banda 

hljóti onbín mín, Með unabfemb vg frið; 

Mitt bjarta lángi heim til þín, Hér til 

veittu mér lið, Þar allsfyns eymb vg 

þrautin bvín já þinni bægri þið. 

£ Gud! férbeilis er mín bón, Upplýs 

þú bjartans Fer AM mér þínum aumafta 

þjón, Ad eg vel treyfti þér, Dg ollu 

framar elfft þin, lftunbandi fem ber; 

Vfirgefnu þvi effi mín, Er mín von 

byggb á þér; S þína mildu maftar hand 

Mitt þús, born, fvinnu, eign sg ond, 

VEruna, gúg og embættib, Ég befel þvert 

eitt fínn, Bertu mín blífð og bjálpræbeb, 

Ýjartfæri Segú minn! St fvo ab fái 

effert ffeb, Engill líb veiti þínn. 

Drottinn! aumur eg fyrir þér Ég 

ftend grátbænanti, Mínar fynbir og mið- 
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ájarðir Miffnnin fyrláti Drýgbar á móti 

mildi þín, Með þugsan, vert og verd, 

Um undanfarna æfi mín, Ér það ftærfta 

miðgjorð; Mínnftn á þína miffun því, 

Minn Guð! eg hrópa enn á ný: Qát ei 

réttlætis reini flag Mefa út barnid þitt, 

Eem treytir esú hjálpar bag, A 

hennar brot fé fvitt, Og í bans bene 

ju enn í Dag Vfbrotio bylur fitt. 

Witt ángrátt bjarta andvarpar, Ð þú 

milví faðir! Ofbvd þyndanna ojþjafar, Ð 

Gud! Lífna þú mér, Fyrir mergd þinn. 

ar miffunar Misgjordir afmá þú, MD 

eg Betur enn ábur var. Aftunbi þlýnni 

ug trúi Tilveid mig júv í heimi bér, 

Gem bæfir av vera um eilífðir, Mær þig 

í ángift áfalla, lit bætnarbróp mitt, 

Hjærri fé þér ab forláta Forlífad barn“ 

in þitt, Fyrir þínu funinn fætafta, Een - 

útgaf blóðið fitt. 

Sí þér um alvir fómi vg týrð, Cann“ 
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leifðing andi hreinn! AF hjarta eg munni 

hvern bag ffýrð, Ouggun þú jenbír eini; 

Þín hefir fmurning þá víft fóst Íæga 

joðurnum gjört, Gem fyrir allan veif- 

leif vorn Bar sfjrub ffrr vg bjart. 

Sum þú, Verra! í húsib þitt, Helgaðn 

fanrgab brjóftio mitt, vo að eg megi 

fóngja pris, Eyni, foður og þér, Bæbi 

þá jólin feft vg rið, Gvv fem réttfriftu- 

um ber; Fram yfir allt eg fund þinn 

fýs, Frelfarinn Segús! mér. 

E Set! blejóud árnan þín, Amforg“ 

un veiti mér, vo ángrad bjarta vg 

onbin mín Drb þau heyri af þér: ertu 

bugþranftur, barnid blíðt, bota eg fann“ 

an frið, Af því þín misgjord oll er 

vitt, Ég er þitt réttlætib; Gubbómgins 

andi eilíf! 9Æ jé minn lærímeiftari, 

Bjargandi ollum breiftleifa, Burt tafi 

úr bjarta mín Gamvítffu. synda fynd: 
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ama, Evv eg í ljóði þín Forfjáll Funni 

ab framganga Fram til þef æfin bvín. 

Bendir minn hugur serolb frá, Vill 

bana leingur ei, Umgeingni hafa þimn- 

um á ann girnift uns eg bey3 Mungva 

bér nibri fínnur fró Fyrir hentuga fin, 

En andleg bæði vg eilíf ró M hæð er 

fóanlegs Pángad mítt tilflugt Te því 

allt Með traufti því, fem er óvallt, AD 

- fyrir pínu frelfarang Fabir bimneffur - 

mér yrirgefi minn glæpa fang, Gam- 

all og nýr, fem er, Ttafnið {vo lofi 

lanfnarans Sángar um eilifdir. = 

ÆEEju Sorgarvers. 

819 eg nú til þín fabir fjær! Forfvarid - 

effnanna, Munabarlausta fjolbur ffær, 

Gfapari mannanna, VMéttu mér þína 

hjálpar bond, Qjálparlaus því eg er, 

Miffuna bapri minni anb, Mig alla gef 

eg þér, Foburlaus blefða byrnin mín, 
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Bjargi þeim alþeft miffun þín, Fabir 

þeirra en forfvar mitt Bárábrar effju 

fért, D Seðúl fyrir ángrið þitt Alit 

minn rann fnert, Géf eg frá allri 

Fvalning vitt Kunni þig lofa bert. 

; Gama efni. S 

Gg veit þú telur tárin mín, Frújafti 

Inuðnari, 3, abgæflurifri umfjón þín 

DÚ þan velgeinanbi, Effjuna í Main 

áleitft þú, Eins muntu gjara enn, Órygb 

minni allri, herra!  fnú, SS bímneffan 

fognubinn; Gott verður mér það glebi 

vin. 3 Gubs rifi fíbar, hvar ei Dvín 

 Högnudur allöfyns farfælbar, Þá fæ eg 

ab líta þig. Mamt mínum, fem eru þar 

Abur mettanbi fíg Af nægtar gjæbum 

Mlebiunar, Gjorir þad hugga mig. 

U Sóttarfæn.g. 

Bar lifnar uppfprettan ffær! 9lfte 

rifi Jegús minn! Fyn þú ljúfur í náð 
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mér nær, Máfvæmi bjálparinn! Qegbu 

nú þína fæfnís ben if mitt yfir vq 

fál, Gurganbi vírdftu fefa ond, Er fjálj- 

um þér þyfir mál, Dfreyndu effi mitt 

nú megn, WMinnar bænar anbsorpum 

gegn, Byrg efti þína miffun mér, Þó 

mótt þér þynbgabi, Þínir býru blúðbrup- 

ernir Dylji mitt lafta ve, Láttu mig 

beya vg lifa þér, Qaufnarinn trúfafti! 

Bíimáttugi eilifi Gud! 2 jé þér týrb 

bg prís, Miiffunin þín er margbáttib, 

Dg mér frambobin víð, Mánglæti mítt 

fem æfi ár Eyfit þar til lífið Dvín, Hesú 

blóðs unba fraptur flár Komi við jár- 

in min áttu míg eptir þyrfta þér, Þejs 

bíð eg nú vg óffa mér, Gvolun lát mina 

jálu fá, Grætafti Seðús minn! Í andar 

Ílitrunt innftn þjá, Mær und ffiljt vg 

tífbaminn, 3 banbaftríni mig breifift á 

 Dreirn blóbg vefvinn þinn. 

Bra fívaft þá aungsit bér Mir mig 
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Tíva ffal, Da glasið lif útrunnid er 

S þefgum tára bál, Dreyptu á mina 

aumu ond: Mlmættið vefvann þinn, Dún 

þegar ffilit víð holbðins band, Ójart- 

færi Seðú minn! Ýlíttu bjartab mæbba 

mitt,. Mundu þá bauba fríið þitt, Þeg= 

ar af eingli þábi líð, Þín mannbóms 

náttúran, át mig þejð njóta nú eg bíb, 

nær eg fer:burt bénan, Reid mig þvo ínn 

unt ljófðins blíð í ljómanbí jælu rann. 

E Sröí blejsnd ebla línd! Ýlblóðug- 

an þig fje, Friðþægi mig þin fegqurft 

mynb Vid foburging réttlæti. í þinn 

blóðfabminn, bæn og tár Og brunn 

opna fíou und Breið þú yfir mín fynba 

- fár Gínaft á banda ftund.. Óeilagur Gud 

vor! heilagur, Heilagur er þinn nan 

Dómur, Gfrúða réttlætið ffeinftir mér - 

Íínaudi frojði á, Qár nú vg fíðar þann: 

eg ber Óátróni bínum hjá; Gívan yf 

eilipt jýng eg þér Ganctus og Gloríá. 
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Bra fíbaft þá anbarbrátt Drmætbur 

treg eg bér, Qáttu, Drottinn! þínn míla 

mátt Máttugan verfa í mér, Gvo þjart- 

ang innftn hræringar vrfi beint uppá 

Þig, Þegar þú frofðins byrði barft Blóð 

ngur fyrir mig; Blejðabur gef þitt bæn 

„ ar óp Dg Blóbjórnar þinnar býrfta hróp 

Órópt míffunar eyra í Eilífrar hátign“ 

ar, Gsv fál mín verði af fári frí, Frib= 

landi nái þar, Ér jaðníng fagnaðar nóg 

á ný. Ti eg til eilífðar. 

S>étan í burt með fríbi eg fer Fyrir 

Guds býra náð, ann hefur aubjónt 

mildur mér Mtiffun og bjálparrád, Cvo 

ffilft eg lanð víð hrygðar hag, Þvrfin 

er mófgángs tíð, Fagna eg mínum frelðs 

ið bag, Fengin er nábin blíð. ved eg 

fo búð vg beimfynni, Hér meb frænb“ 

ur og áftvini, 3 gegnum baudann greibt 

eg fer glabur í býrbar vilt, Dub mát 

hjá Gudi fóngur fér Ganetnð meb allri 

- 
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lyft, Eæl og blejðud mín útjor er 3 

þér, Minn Jesú rifti 

E Se fæti! eg þig bíð, Sesú! heyr 

þú mitt fvein, Seðú! fál minni legbu líð 

Dg læfna mín fynba mein, Heyrðu Sesú! 

eg hrópa á þín, Djálpabu, Beðú mér, 

Mnnaftu Seðú auman mig, D Segú! 

treyfti eg þér, Bertu minn, Jeðú vernd: 

ar múr, Bernda mig naudum ollum úr, 

D Yegú! gef ab anbinn þinn aldrei mér 

vífi frá, O Sesú! fálar faábningin, Gigr“ 

inum lát mig ná, Unn mér, Sesú! Ég 

þrællinn þinn Þér {fíni um eilífð hjá. 

Kóngur Vest! fem Frofðinn Þarft, Róng 

wrinn blefðabi, Kóngur býrbar! fem Fval- 

inn varft, Kóngð nafn þitt heiðrab fé, 

Róngs meb tign þeirri frýna vann Sónga 

um heimsins lá, Kóngur fem aftófft 

vala bann, Kóngs Þefð vér heibrum 

„ náð, Kóngur ert yfir folbum heim, Kóngi 

alir loffýngi þeim, Kóngur yfir hvad 
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fallad er, Kóngur frá upphafs tíb, 

Sóng þann til þjálpar fjójum vér, Kóngr 

ur ert árla og fið, % óngs býrðar 

falinn fymi jó bér Sóngs náð þú 

barla blíð. 

Bón Guds Seðúm eg fannan bíð, Gend 

þú mér:anba þinn, helft þá eg {fal hér 

ffilja víð, Og ífuda frelðara minn, And“ 

* láte það verði ordid mér, áður enn 

Dvfnar mál:  Qjartans fabir! í hendur þér 

Oreint fel eg mína fál. A upprisu begin 

um unn þú mér Arfleifð ab ná með 

fjálfnm þér, Dý fýngja Drottni um 

eilíf ár Eru, vald, þaffir, prís, Þig ab 

vegjama, þrenning Hár, Pettab eg fyrir 

mig f$8, Amen, já, þab um allbir þár 

9 jé þér býrbin við! 

8 Gubs ár mabur gá ab þér, Grát 

þína morgu fynd, Bið fallvalta glisib 

heimsins hér Ýjartad eg. vfmjag bind; 

st | 
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vertu ffríðinu viðbúinn, Baf þú fem 

forfjál mey, Þeint þú á banda férbvort 

ftn, Eynbga muntu þá ei, H breinni 

ybran- þú begrn bag vaf, Yerffrúba 

Drottins á þig taf, Þá muntu heya 

Verlegt ftríð, Qímneffum fígri ná, Eptir 

armæðu enta tín Aflugd verður þér þú 

Qóróna líffíns fegur og frið. Fóður“ 

landíru á. 

igur vér eptir endað ftríð 3 von“ 

um foðurland, Gæfnfjgrin jo. fáum 

frið Kyrir útlegbar ftand, Óormúng- 

anna í beimi hér jartad ei minnt þá, 

Angrí því ffúfar út frá þér Eilífðar glebin 

há, Gatan né hvld ei freiftad fær, For“ 

geingnar ern plágur þær, Gál og lif“ 

hami fynbaveif Gjáft ei vid býrðar príð, 

hafa: fullfominn beilagleif, Duggunin 

„Íú er vís, Givan hjá líffins unum eif 

3. bímins  Parabís. 
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Baujt á ad fnúaft vatn í vín, Bor þeg“ 

ar bérviftin Fullfomnab hefur forleg fín, 

Hyrrt fen grættu Einn, Qýir þá hverfi 

líf né fál Rengur útlegðin hard, arma“ 

-tolur og brygðda mál Qeyrift ei lífð á 

jörð. Heilagur, heilagur, heilagur, Oljóms 

ar fá býrðar  lufjaungur Eilífðarínnar 

endalaus Um árin fífeldt þar; Gérþver 

útvalbra leifi laus ibanir við þær bar; 

Ýuggun fú oll, er þjartab ft, Ýrelle 

ítgum fráviðar. 

SÖugur minn allur beim til þin Qorj 

inn er, Seðúð minn! - Hublegra þrauta 

þjábur pin Þreyir fá himininn, var 

þín unabjemb endalaus Hnægju veitir 

mér, Ójartad er. lanngum Færa fauð 

Sramið af ángri þér; Eptir þeirri eg 

blefðan bib Bíbjanbi þig á bvgrri tid, 

Ab héðan fynba þorgum frá Gál mina 

leyfir þú, Guo þér hún lifi fjálfum þjá, 
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Gal í fullfomuri trú; ínbæl verður, þab 

ætla má, umffipta glebin fú. 

 Sesú Seðú Seðú mín, Seðú 

mitt hjálpar tranft! Óelgaftan fyrir heid 

ur þinn Óegr mína bænar ranft: Abe 

ftoba míg við andar ftríð vinum henn. 

ar gegn, Mel ab ftanbaft þá soba brið, 

Beittu mér trúar megn. Mábar þonbin 

þín nógu fterf Miður fjanbmanna brjóti 

verf, Þeirra fvo bragi bigging banns, 

En bættan eg fínni mód, Dg fýngi fagr: 

ar figurdang Gíban við Fjórin góð Med: 

ur  bírðjveitum Bímua rann Qólpinn 

fyrir þitt blóð. 

(3 bellæri. ) 

Ríffins í mæbum, líffinð Gub! Gifnabu. 

monnum nú, HAngrinu ffjæba í fognub 

Aptur ab nýu fnú, Mumfsa gjörðu vort 

tauna ráð, Méttu þad, Drottinn! vín, Mitt 

í reiðinni minnft á náð, Miffunar brúfa 

8 
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fí, Alva misgjorða illan hátt js 

fyrirgef og tat í fátt; Qallæris létt fvo 

þarbri þín, Ér huggun blíba greið, Beit 

ab vor gráti fyndir fín, Er fárri valda 

neyð. Til Gions býrbar fælu þin Gib- 

aft vjð alla leid. 

eúngum eg veltift þrautum í, Það 

veitfhr Drottinn fjær! Blób fyrir Hesú 

- bjarga því, Blídur mig endurnær; Hans 

fyrir fár og bjarta flód, Herra Gu! 

vægbu mér, Surganna allan mýftu móð, 

Meban eg töri þér; Bjarga mér Sesú! 

-bróbir minn, Blóðfveita býraftan fyrir 

þinn; En þegar bvínar æfin mín, Snne 

leið í býrbar jal, Aflívin er þá eymb 

vg þín, Effert míg brella ffal, eilífri 

fælu eg þá ffín, Utvalbra heyri tal. 

n—— 
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Gun fremur noffur mifðiraftípta, bá: 

tíða:vq belgiðaga, Evolð - og Dagleg 

verð, með ýmóum logum. 

a) 3 tgaungu Sumarts. 

fagib: ofið Gud! Qofib þann þver fem Tann. 

umr tíð Gæler umlibín nú, Bleja 

ub blíð, Oagftæð vg holl var fú, Rífð 

vg fálar gæbi-gób. Gafft víð, á brott 

inn! DL þín serf um fold og flób 

Hundu því vottinn.  Þalfar fórn Þér 

viljum færa, Þín ab ffjórn Peigin áft- 

Eæra Anba vorn Bann enburnæra Óeilfur 

„með. og láni lifð. :sOmælanleg oll fú 

“ náb xi Qallelúja.:,: 

b) Jóla vers. 

Meb fama lagi. 

 efjum nú Dátíbar faungva bang, Af 

þvi þú Er bobub Eyni manns öréttin 

gób, ab fæbbur fé Frelóarinn líki, Er 

fitt fyrir Blóð, a fynbinni og famvíffu 

gr 
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ftrívi Qeyfti ofð, Vét fig því fefta Upp 

á Ffrojð Angiftar mefta, Gælu þnvjð 

Gvo allra befta Aptur Feypti aumum 

beim. 2,Elffum, lofum, þeiðrum bann 

Med bjarta og túngu.:,3 

Lagib: Mið upp Drottni, býrb! 

Bí flárafta fól af Gíons býrbar þæb 

Er nú upprumin Adams börnum hag: 

ftæð, jartans huggun fínn, ennar 

lýfi þar inn Geiflar ffínanbi, Gub lof 

adur fé minn, Daubans fanngum fælt 

öyrir piflar hríð Dypnub ábur læft ei 

líf Þarabíð; Bethleþems bjartur 

jómi, Barnið, Jesús frómi, Deim leytti, 

Yang lof þimin og jörbin rómi. 

c) Kíýárs vers. 

fagib: Qofib Gud! Cofið þann. þver fem Fann. 

BE í fælb Endar nú þjób um lond, 

Máb ómæld Mibur frá Drottins þonb 

Bfir. freymir ofð á jarb, Angurð ver 
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fríi, Órejða menn og hvorsfyns hjörð 

Ýagfvæmbar tíðir. Lofum Guð Qífs fyrir 

mæti, Óamr fognd Íugann unbætir, 

Mannfefnud Me eptirlæti Gæbífu 

fínnar gleður bátt. Berold oll til vegs 

fembar Berfum hans lýti, Allar heims 

ug eilífar Albir bann prígi. 

Lagib: Allir bagar eiga valb um fíbir. 

Gud nýára Gefi „fó eptirlæti, Geym 

vid fára Meyd á bebi vg fæti, Ab hin 

fára HMugurtára  Amabára fela uit 

a ei bæti. 

d) M Uppftigníngardag. 

Lagid: Kofið Gud! Lofið þann þver fem Fann. 

Mypftiginn Aptur til bímins er Qaufn- 

arinn, Er leið í Heimi hér Qarban 

banda og fvol á frojó, vo feypti til 

banda Foburð náð og áttir víð, En 

Úbams fallgranda VYrbu fár 3 fogn- 

ud fnúín, Dq eptir ár JEfínnar flúin, 
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Geæla Flár Gé fyrir búin % himnaríti 

lífs vid ljós. 2,:Æilíf, eilíf, eilíf víjt 

Er, Halelúja.:,: 

e) A ávítafunnu. 

Me fama lag. 

SDuggarinn, Óeilagur anbi, Gud! Gjorð- 

unt þinn Qímneffar gef fógnud, Upp“ 

198, breinða, helga fál, enni gef vilja, 

áleit þín og beilog mál Til hjálpar 

fér fEilja Wm foburð ráð Mót fallr 

fynbar voda, Hnit fornar báb Djs til ab- 

ftoba, Un þina náð, Þetta fem bvbar 

Mri þjóð um allan heim. 2,:Gjoldum 

- þérfyrir gjörning þinn Gvtt alelúja. :,: 

f) 49. Gunnuðag eptirTrínitatis. 

Lagib: Dagur er, býrfa ber. 

 Sesú! Ab þér fnú Anda vorum, 

Ýann fvo vafi Da vara tali Tímans 

vitjunar Þinnar þar Þú nær heldur 
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Med helgan rúm“ Óærfta búm, Gjorbír 

geldur. 

Ragib: Lifa reglur hollar Veyríb menn. 

Bímanum. vara tofum á, Tímann nb 

„mebar lér, Tímann farar því tígu þans 

bá, Zímann ab ræfjum vér; S tíma þar 

ad tofum gá, Eími lifð fyrr enn þver, 

Tími fælb rara tér vjs þá, Eiminn 

um eilifdir. 

"7 Vifu Evoldvers. 

M Sunnuðdags Evold., 

agi: Ð bryttinn aldvalbanbi, 

€ rottinn. alldgalbanbi! Aa * hluti 

fem gjorir sel, Gjæt vor í nótt víð granbi, 

Geymba í þinni tjaldbúd fel, Miffun á 

Minnýtu þína, Dionnum þá Byrftu aud- 

fýna, Qát sjó hjá Ljósið náðar fína. 

Ú Ytiánuðags Egld. 

Gin er umlíbinn Þagur, „Effi þann 

fremur fjáum vær, Htift vvr æfi bagur 
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Enbingu fínni nær vg nær; Gef því 

vér gát á tfum, Gub! og hér tíl þín foot 

um, Svo hjá þér Eofum bæði og vofum. 

“ Þtiðjudags Evold. 

Brottinn! fem bimma lætur Deginum 

eptir fylgja nótt, Ab vfð nú gefi gjætur, 

Og geym fo blunba megum rótt, SOlle 

um frá Bernba voba, Bertu vfð hjá Til ab 

- ftoba, Dg unn að fjá Aptur morgunroba. 

A“ Yiiðvifudags Evold. 

ER nótt, fem yfir ftenbur, Hubmjúfir 

bíbjum Drottinn Guð! -Qegg þínar lífnar 

berbur Rif vort. yfir og gef fognub, 

Gvo ángift“ þá Engan þregti, Dis í 

frá Meyb varðveitir, Da vefir þá Berolb 

Dagur ffregtir. 

5 Sinmtudags Evgld. 

E Gud! vor gói þerra, Gud fem ei- 

íja helvur trú, Fyrirgef vort þið verra, 

Bið þig forlífta blejsa þú, Gfaba ver 

út og inni; Dnbn, fjer, Ólut, minni 

- Felum vér Forfjón gjorvallt þinni. 
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A Softudags Fvald. 

Wabir! á fábir nába! Fabir vor! fen. 

á himnum ert, Eínvalbi. lífð og lába, 

Qifnjamur Þibjum hjá vfð vert, Barb 

í nótt léna lífi, Gvv lúnir rótt Óvilbir 

blívi, Bel vg fótt Burt þitt varbald brifi. 

| A Aaugardags Evald 

Bifan er vel umlíbin, Ber því glabvarir 

priðum þig, Guð vor! fem gafjt vís 

friðinn Dg gjæfu Fjurín þófnanleg, Lofib 

þér Qývir vanda, Lúfi þér Það vor anbi, 

Da eilífir 3 Foburlanbi. 

Bvöldvets. 

Lagib: jartab, Þánfar, hugur, finni. 

Ginn er bagur æfi minnar Enn þá 

líbinu fvolbi ab, Mægftu Seðú nábarinnar 

Mvotid hef eg í allan ftab, Óeilðu vg 

líf mér hélt nú við Hvnbín þín meb 

býrfta friðs Allir Fraptar onbu minnar 

Efli prífinn býrbar þinnar. 
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Meb fama lagi. 

S$ærfti Drottinn hjálpar mildi! S hon 

farandi nætur tíð, Meb hjúfrun æbftu 

og Hlífar ffilbi, Hjáftob veiti náð þín 

blib. Fabir! í þína fríðar bond Hel eg 

mína þjába ond, Mitt fér Heðús mál ab 

tafi, Miffun Sesú hjá mér vafi. 

Meb fama lagi. 

Mid þú, Seðú! æfi alla Um minn hag 

fem lífar þér, Mær fem eg þig eium 

áfalla, Opna lífnar ffjól þitt mér; Lát 

mig fínna friðar {lób Fyrir þitt úthellta 

blóð, Min mér tafmarf rata bíd rétta, 

Mífa býrbarþnvfs uppfpretta! 

Ragib: Rofi Gub, lofi þann þygr fem Fann. 

Beært og rótt Beit víð að fsja nú Þejða 

nótt, þýbafti minn Neðú! Blefði mig þín 

miffun mæt WMeinin burtbrífis Óeilog 

þrenning býr vg fæt Olíf fjálr og lífis 

Ýonbin þín, Óerra minn góbi! Éybi pín 



179 

Dg andarmóbi, Ono fálin mín GCætt lof 

þér Djóbis Óeidri þig gjorvoll beimfíns 

þjó, Rofi Þig allt hvad lifir og er, 

Minn lansnarinn góbi! Kofi. Þig allt 

hvað lifir og er, Minn laugnarinn góbi! 

Gagib: S Babýlon víb vötnin flraumg. 

Bmáfjaman tæmift tíminn fifð Ög tára 

mínna fjöldi, Enn hefur bagur einn 

míns lífs. Enbaft með þefðu Fvolbi. 

Giðafta lát þú fvefnbúrinn Gætaftan 

verða, Seðús minn! I brjóftum blejsub- 

um þínum, Og eptir mínn erfíbið bag 

-Eilijan gef mér gleði bag % Abrahams 

fabmi fríðum. í 

Dagleg vets. 

Lagib: Heibrum vér Gub af. bug og fál. 

SSvrmúngin þegar bjartab fær, Órópa 

eg til þín, Seðú Fjær! Beittu þá minni 

fólu fvar, Gem bana þreytta víð lífgar; 

vlvi þó typta þófnift þér, Það má 
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tíl befta verða mér, Sjærleifs merti 

þitt frojsinn er. 

Qagib: Uppá fjallið Feðú venbi. 

Kiffins fyrir líbnar funbir,  Lofabur 

vertu, Drottinn minn! Bernar þinna 

vængja undir. Berið hef eg æ hvert fínn; 

Þínum eptir þrái eg fundi, Þú mig 

leid í þímíninn. . 

Undláts vers. 

Qagib: Fabir vor, fem á bimnum ert. 

oO Gub! nær baubanð bimmur blær 

Dregur fíg mínu lífi nær, Métt mér þá 

faðir. þína hand Og mebtaf í miffun 

mína ond, Gvo eg lífi af eymbum frí 

Eilífu. þínu rifi í. 

Úndvparps vets. 

Lagin:. Rif reglur hollar beyri menn. ? 

PAS fin í þeimi meðan min, Minn Drott- 

inn, vara -ffal, Dag minn æ geymi hjá“ 

ftub þín A einiferð um tára bal; Dnb- 
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ín fvo gleymi ángri fín, Mær enbar baga 

tal, Burt úr anbftreymis allri pín 

vnnleibd í býrðar fal, 

fagib: Morg er þribja. 

Bíngurs tívir Mar loffins þverra Eptir 

frívið, Drottinn Gud, vor berra, fs 

mun fjæta Juvid bæta, Og ll fern græta, 

Þrauta tár af þerra. 

fagib: Óver fem ab veifir þæga bygb. 

E Sesís, hjartans elffan min, Af oll" 

um bug þig beibí, Mb heima í gegnum 

búffa pín Óand almáttug míg leibi, Og 

alla mína æfi braut Wir þérbverja líffinð 

þraut Qofgins til luffu greini. 

2. Effert af ollu utan - eitt Hnægir 

minu fínni, Þetta ab Guds vínáttan 

veit Mard mér af líban þinni; Meb heib 

ur, fríð og bímna ljós Orejsift eg nær 

Þú glebirós Gýnir þú fálu minni: 
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3. Dub mína, líf og allt mitt ráð 

3 umfjón feleg þína, Beittu mér aum 

um vernd vg náð, Beifa trú lát ei bvína, 

Gef þú mér trauft- víð banda vg bóm, 

3 býrb þjá þér með eilíft blir Gvo 

fái eg fæll ab ffína. í 

Ragib: Gubó „Gun í grímmu bauband bynb. 

Brottinn minn "góbur, gef eg þér 

Gjorvallt mitt líf og efni, Bevara mig - 

og blejsa hér Bæti í vofu og fvefni, 

Mthafnum ftjórna ollum mín, A lífi 

eg eptir vilja þin; if. eilíft Öub mig 

B tá, is 
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Hriðji floffur, 

ínníbalbanbi 

Kvold verð 

út af Þeim þremur 

„ $ángvefju=Sæðdíngar-og 

Pafsíu GálmafloðFum. 

a) it af Þeim 50 Sugveðjufábmum. 

# LL 

Rágib: ÍD, Oub Veilagi, herra mínn. 

öyrirgef Gud  miðgjarbir mín, Meb 

byerjum fyggt Hef hátign þín, Gvo vel 

í bag fem férþvert finn, Gvefn í nótt 

virbftu blejða minn. 

2. 

Ragib: Gjábu og hugleib fála tin, 

bugan vala vg ángift þin Til um 

vendunar fálu min Vedi lansnarinn 

mætur, Dllum mér {liðum varna víb, 
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Beit blejðan vg þitt ergla líð, Og gef 

víð góbar nætur. 

a: 

Qagib: Gynbugi mabur, fjá ab þér. 

Wörun Guð hjá vjð uppvef: þú Hvort 

unt meður fínum, Ólýfi ojó ollum hjálp 

þín trú Bib hvgrsfyns fjári og þínum. 

A. 

Lagib: Ð Frðú, nafn þitt ylmfætt er. 

Vímfætt nafnid þitt, D Seðú! Er vort 

frelfi og huggun trú, Því bíbjum þig, 

vor Seóú! SH nótt vernd þinni að vfð 

ínú, ug vert ofð Sesúð Seðú! 

Sk ð. 

Lagib: Drottinn eg aumur er. 

D Gud! í bjarta mín Vi trú breima, 

Mad, hjálp og ER þín S nótt lát 

mig reyna. 

6. 

- Sagib: Allur fynbugð manns fómi. 

vert {fal eg Herra leita! Óræbbur af 

fynba pín, Blóbfinð bjargfforan beita, 
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Bejsaða Gynar þín, Oli er og huggun 

mín, AMthvarfið þab alleina 3 nótt mig 

láttu reyna, Óvílb gefft þá hæg vg fin. 

7. 

Qagib: Má herranð Seðú þarba pin. 

D Gegúl fár og undir þín, ll for: 

þenufta banda vg pín Er mín hjálp 

vg erburlausn trú, Hungun þarf eg því 

fvíða nú, M þejðu tranftið öruggt hef, 

Dhultur því í nótt eg jef. 

8. 

Lagid: Oleb þig min fál og gjæt Þú ab. 

Gfjærafti Gub! þá ffoda eg fer Gfopun 

og frelðun þína, Eg fje þú hefur elítu - 

á mér Dg girnift velferð mína. 3 

fsoðban von vg franitri trú il fænga - 

ur vil nú gánga, Englanna filfíng ab 

mér fnú, Ei fann þá mætan fánga, 

Helbur hvíld hæga eg fánga. 

g % 

Lagið: Mið upp, véttfriftín fála. 

Eljfunnar forn  uppfpretta, Ð faðir 
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fæti! gef þína gjæbífu rétta, Svo gtunb- 

„ab gjæti, ID eg umfram allt annad - 

„Elffi blejsaban þig, Evs fæ eg í nótt 

fannab, Gvefnværd mín er rólig. 

10. 

Ragib: D, hvað mill er miffun fú. 

Drottinn Seðú! eg þaffa þér, Þab vid 

„Gud afrefabir mér Frið meb fyrþenan 

þin, S nótt, hjartans unnin mín, Bjó 

forði víð flíðum vg pín. 

A 

Lagib: Milbi Fesú, eg minnift nú. 

Eynbanna þúnginn þjafar: mér, Þab 

veitftn, Seðú góbi! En frá Fvol þeirri 

eg feyptur er Með vala þinna flóði. 

S þvi traufti legg útaf min, Engla þín 

fylfing svlbuglig Órinti frá hyorsfyns 

móði, 2 

12. á 

Lagid: Upp, upp, min fál. 

Métt trúar {fart, Ebli vg art Auf hjá 

mér, minn frelgari! Gvv tállauft þér, 
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Það veittu mér jóni meðan eg jari. 

Barbveitflu, frið, áb, lífn og líð áttu 

mig í nótt reyna, Qvf býrd fé þér, Þú 

léntir mér Rífið vg trúna breina. 

13. 

Ragib: Bú kig fál min, biðlar tíl þín. 

ME! Fo mér nær, Ð Seðú fjær! Unn- 

uftinn fálar - minnar, Mm þejða nótt, 

Um * þefða nótt, Ég flý nú fjótt S 

fabnt miffunar þinnar. 

14. 

Lagib: Rátum ofð nú, mín ljúfuft born. 

O fæti Jesú! úngbarn beft, S afnaftalli 

fem hvílteft, Hvíld í nótt blefða mildur 

mín, Mig lát þvílaft í faðmi þín. 

15. 

fagið: Eg boba ybur, engill tér. 

Þín manndóms tefning, minn Seðú! 

Mér þad afrefad hefur, Ab víð Gub 

fættur er eg nú, Ma blejðan þab gef 

ur. 2 hans miffunar ormum ffjótt Eg 
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vil því hvílaft þefsa nótt, Engin þá 

eynið i vefir. 

16. 

gagib: Eitt geftobob mjog milið þó. 

Qeims vellyft þá lát bata míg, Dimns 

efti Gud! þefs bið eg þig, Gem mann 

í fyndum vefur; En gef fárlángi onbu 

mr ÍHptur í náðar máltíð þín, Blejsun 

gjorvalla er gefur. Guð minn! þræl þín 

Bernda í nótt Frá voða og jútt, Evv 

værd eg fínni, Um eilífð þín albrei luf 

gjarð linni. 

ds; 

Qagib: Óygg þú ab jál mín, þvab það er. 

Off mín þad, Gud mín góður, er, ÁÐ 

gjorsallir ffírnar áverter Efjært á mér 

mættu ffína. SH nótt láttu þinn engla 

ber Ofð tafa í vaftun þína. 

18. 

" fagib: Hver fem ab hold mitt etur. 

D Sefú! elítan hýra, Eilijt lof færi eg 

þér, Gjáljur gafft fabníng býra Til 
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fálnþjálpar mér, elgaft þitt hold og 

blóð, Enn bíð eg dftjemb þina, S nótt 

virft lið mér fýma, vild gefft 3 

barla góð: 

19. 

Lagib: SS rifti Foolbáltib. 

Med fjálfum þér, fæll Sejú! Gál vora 

mettar þú, Biðjum í nótt vér nú Máb 

þinni ab vfé fnú. 

20. 

Qagib:  Óvor fem ab þerranð þólb og blóð. 

Ójálpa mér Jesú, herra minn! Qvlbs 

vg blóðs þíns þá neyti, Gvv vel prófs 

adur férþvort fínn Gabníngar þeirrar 

leitt, Overbugleifa allan taf % burt 

frá fálu minni, % nótt fjálfur yfir mér 

vaf, Engin fvo negb mig finni, Þín 

aldrei lofgjorb tinni. 

21. 

Qagib: Gjá þig, min fál, um fring. 

D Seóú! uppfor þín SOnb fvo tilreibi 

mín, Ab fæfja eptir Fynni A bímnum 
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návift þinni, Bernd þín nú værb mér 

a Begfemb þín aldrei þagni. 

22. 

Lagib:- Þá vor herra til himna fté. 

Heilagi andi! huggun trú, Djálp og náb 

þinni til mín fnú, Bertu Á nótt mér 

velfominn, Bernbi mig gubbúmö frapt“ - 

ur þinn. 

aðli 1 

Lagib: Geym ab í tæfu tómi, 

Ð Gut, eilífur faðir! JEfinlegt verbi 

lofi þér,. %ð þú mig innplantabir 

„singarb þinnar Friftni hér. Ér eg fo 

einn vínfviftur 9 því fanna víntré, 

hvort að er Herram Kriftur. vað fann 

mig þá vont ffét % fvobban trú og 

traufti Æil fængur legg mig nú, Öræb- 

arinn gægfu braufti, Greibift þér seg“ 

leið st 

24. 

Ragib: - Ef þú, þál min! útvalning þin. 

Gub minn fabir! eg alfa þér, Þab mig 



191 

útvalid hefur Til eilífð lífð, An eymba 

Eífð, la þab huggun gefur. fluga trú 

Mér ínngef þú, Ég fvs fameinaft gjæti 

Faft við þig, fabir fæti! En ef þab ffér, 

Gem opt til ber, Af lífðins veg Ab vill“ 

it eg, Beittu þad aptur fnúi, Hvílbar 

nú til Ég hallaft vil, Ójá mér þín abs 

{tub búi. 

2ð. 

fagið: DE hvad bæn mannfínd sflug er. 

Mildafti Guð! eg þalfa þér, ab aum“ 

mn lofab befur mér VMied bæn við þig 

ab þreyta, Lifa beiti ab hverð eg. bið, 

Dg hvað þú fjer mig þurfa ví, Pab 

viljir víft allt veita. 9Æ! gef þú náð ug 

andann þinn, Ab eg rétt funni, brottinn 

minn, Þig einan ab áfalla. K Seðú 

nafni nú eg bíð: Mótt þefða virbft mét 

fýna líð Og afmá ógn gjörvalla. 

sr 26. - 

Lagib:  Gjá þér Oubó miftun, fála mín ! 

Ð Guð! fem lætur engla: þír 3 heimi 



192 

veg vorn greiða, Da hættulauft frá þvorð“ 

Fynð pín il himnarífis leiða, Lát þejða 

fomu nú í nótt Máfvæma vernd víð - 

fýna fljótt, Eingin þá eymd Fann meina. 

27. 

Ragib: Taf þíg í valt, þú veflug fál. 

Mtildur Gud! gef mér varaft vel Bundífu 

fullt bjofuls fvifa þel, Óann þvo albrei 

úr bondum þín Órípja. burt funni fálu 

mín, S nótt fent alltíð enbrarnær Mjófn 

bans forða, Drottinn fjær! 

28. 

Lagib: - Lifa reglur hollar heyrið menn. 

if reglur góðar, Gud minn, mér 

Gefðu að {funda vel, Dygbugt líf þvo 

frambragi. þér, Og beyt ab fafi ei hel. 

S nótt blejðubum eg nú þér Efni mín 

gjorvoll fel, Miffun þína ef mér veitir, 

Mig þá fullfælan tel. 

29. 

Qagib: vor um þab hugga vildi. 

Yonbin þín, Gub, mig geymi, Gáleyli 
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brind burt frá, Beit mér í vondum - 

beimi Barfærlega framgá, Ognan virbft 

alla tala S nótt, frá hvílu mín, Dg - 

vel yfir mér vafa „Bernd mebur engla 

þín. 

E 30. 

Ragib:  Grelsarans er framferbi. 

Þinn bygba feril fróma eta gef, Seðú, 

mér, En heims illar újóma Ab var: 

aft þvo fem ber. Ég bið áftjemi þína 

S nótt bjá hvílu mín Bafa og vott 

urt fýna, Beitift þá BAR fin. 

BL 

Eagib: Heyr, min þál, hvað Þinn herra tér. 

Ð Seðúl lát þú ætíð, mig HAbhyllaft 

melt blefðaban þig, En mér fjálfum 

afneita. Um þejða nótt veit adftoð þín, 

lb í þér vafi fálín mín, Gvo {al hún 

fífelt breyta. 

32. „ 

Ragib: Hvar viltu, fál mín, buggun fá. 

S Heims bjegóma. ei lát mig, Ég beiti 

9 
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þig, á Sesú! Ynbíð Leita, En í blejdr. 

ubum wibum þín Dnbu gef mín afa 

rófembd hagneyta, Því ef eg er MAþeingb- 

ur þér, Ofvíbinn þá fætt fofa má, Þú 

fannt mér veftun veita. 

3ð. 

Lagib:  Ývab fem þú mann vilt hafaft ab. 

Beit mér, Guð! allri athofn í, Ég gjæt 

ab því Gamvigtu  bafa hreina, Ef á 

bóms Þegi ógnarlíg Aflagar mig, Hjálp 

fæ þá bvergi neina. En fé þún góð, Þá 

míjði ei móð, Glaður þá vil Gá hvílu 

til, Ríbjemb þín lát mig reyna. 

JÁ. 

Lagib: Birb þú fyrir þér, onb mín auma. 

Ýimnefti Gud lát bata míg Ovfmób 

og Brambjemd jóa, En lítilætis arfa 

ftig, Uppbefð foo mætti hljóta. Birftn 

í nótt mér vera þjá Marbyeiflu mebur 

þinni, Go frið eg fínni. Eg er fullvifð, 

ab effert þá Mma Fann fálu minni. 
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Bai. ið 

Lagib: Eálubjálp manna, fem augljóft er, 

Ð Gud! veit mér, eg þig bið, Anægju 

ftunba befta, En aura fafnib albrei. víð 

Med ágirnd hjartað fefta. D mínn fabir, 

fón abftod mér, Humrí barnffepnu Þínni, 

Bernba í nótt frá voða og fótt, Bat 

yfir þvílu minni. 

30. 

Lagib: Díjaurgub elfta etli- má. 

D Gud! gef ab oll íillffa þver Mt af 

flofni í brjóftt. mér, En þanna elffu, áft 

og trú Aptur þar tenbra virbift þús S 

nótt mér virðftu vera hjá Dag senda 

burt allri þrá. 

Þr 

Lagib: - Oreinlifi bann {al flunba. 

D Gub faðir eilifi! Dhreinleifa fem 

hatar breft, Abftob þín æ mér Vlifi, Af - 

þvv faurlifis Fámib veft, En út af ollu 

bjarta Aðhyllaft láttu míg Gtirlífis blóm 

s gr 
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ib bjarta, Beft fem ab glebur þig. 

nótt virftu allri venda Dgnan frá 

hvílu mín. Qát mig fso hjá þér Tenta, 

Qofs þá hérviftin bvín. 

SR RN 

Qagib: Gettu, min fál, í þánta þér. 

Dugfefta gefnu, herra, mér, Óverðu mitt 

líf fánegta Mæbufullt og óftöbugt er, 

Eg foo ab unni leita Unabfembar þér 

einum bjás S nótt varna vid hygrðfyns 

þrá, Birbft mér rófemb veita. 

A 

fagib: Gál min! elffabu efti þreitt. 

Qugleiða gef mér, herra minn! Óvab þér 

gómleg jé verglbin, Ab hana et eg ræti, 

Umfram allt þetta aptur mig Ata, vg 

virba  blejðaban þig, Gus meft eptir 

þér: eg fæti. S nótt virftu mig, elffan 

mín, $Drmum vefja miffunar þíns Engin 

þá granbar ángurð þín, 
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40. 

Lagib: -Ganntriftin. þál, þab fómir þér. 

Sreiftingar nær eb þófnaft þér, Pýbafti 

Gud, eg reyni bér, Auf mér þá ortu 

fínna, Rát mig búgleida ad eptir á 

Afmarga gagnfemb verfað „fá, Ef næ 

þær yfirvinna. Eg bi, Qegg líð Mér í 

nýtt, Guo fái fljótt 3 faðmi þinum Óvilb 

væra, fvíptur bverðfyns þínum. 

Ei 

- Ragib: Mín fál meb þolfum þigbu. 

Þitt, minn Sejú! þolgjæbi, Pefs bid eg 

vort eitt fínn, innar þé þolinmæbi 

- Matur grunbvgllurinn; Þig einan eg á- 

Falla, %Mbjtoð í nótt mér fýn, Af ollum 

fyrir alla % ollu leibftu þín. 

42. 

Ragib: ær mun Foma fú nábar ftunb. - 

naga lát mig þad, herra minn! verðu 

eg fann fyrir ftyrfleif þinn il lyfta 

ftubugt ftanda. 3 fannrí ybran, áft og 

trú, Muf mér til þefða fulltyng nú Med 
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aðftoð beilagð anda. Gud minn! Gub 

minn! 3 nótt mig, Þefs eg bid Þig, 

Birvftu ab þér tala, Effert Fann mig 

þá uppá fafa. 

Áð., 

-Lagib: Mæntu æ baubans, vinur Fær! 

D Guð! gef þeinfja ætíð mér A mínn 

 bauba í vergld hér; Dvijdu beli og allri * 

„pin S nótt ofð forbi gjæðffan þín. 

VR 

Lagib: Æ, Friftin fáll umhugfa fyrft.. 

D Gud! ef mifjsi eg ájtvin minn, te 

huga lát mig, þad: hann fínn. Gíbar í 

býrð þér fjálfum hjá; Eef eg nú fulls 

vifð þar upp á. ; 

4ð. 

Lagið: Þá Ariftur femur. 

Þú, Drottinn hýri! Dómarinn firi, 

Eýn mér fulltýngi A fíðafta þingi, Hjá 

hvílu minni alt nú vernd þínni, Þitt 

lof ei Tinni. “ 
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| 46. 

Gagib: „Ei máttu, fál min! elfa bátt. 

Ð Gud! fárlánga æ lát míg Eptir býrð 

himna ranna, En bugleibanbi þvab þér 

- gómlig- Þérviftin fé mannanna. 3 nótt 

fem ætíð eiðrarnær. IAbftub fýr þú mér, 

faðir Fær, Kríd fond eg fáí Fnnma. 

dt. 

Logi: Ð brvttinn aldvalbanbi ! 

-ÐL býrð ófegjanlega 3 himneffum býrb: 

ar fal, QÉ að eg án allð trega Dblaft 

fynnt þitt gæfu sal; Þab, Hesú! Virft 

mér veita, Mernban nú Eýn hagneyta, $ 

fvoðban trú Gengur vil eg leita. 

48. 

Qagib: —Gilift lífið er æffilegt. 

Lát mig. bugleita, herra mínn, Óeibur 

vg þóma þann, Gem eg {fal: fá, nær 

ínufominn Ér í þímnanna rann, Engl 

um þín vg útvölbum þjá Wm eilíf eg 

atfta ffal, Med eigin augum þig fjálfan 

fjá Dgq fífelt þitt beyra tal, D Drytt- 

s 
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inn! þefða unn þú mér, Um það nú 

fullvijs fofa fer. Barðveit mig olu íllu 

frá 3 nótt vg hverja tíð, Bernban þinni 

mér haltu hjá, Hvildin þvo veitift blib. 

Greivift þér, þrenning  gubbóms há, 

Gott lofi ár vg fíð! 

Þ 49. 

Ragib: ver fríftín fál hugleibi. 

 Ougfefta gefðu, herra, mér, Óvab vítið 

fyglin bitur er, Gvo eg forbift þá járn 

pin, Gvvbban ffal nú beit fvolbbæn 

min, S frá allri ned Kíl eilífð lífð 

mig ínnleib. 

= ð0. 

Ragib: Ef þú, Friftin fál, athugar. 

Mthuga lát þú, á Guð! mig, Denban- 

íg Óelbítið þorb er pína, Gvv ab eg 

forbift fvobban bol Og fálar feel, Legg 

þar til libjemb þína; Uppá þá trú Dhult 

„fef nú. Þrenningin víð, Pitt lof vg prið 

Ei nái um eilífð bvína! 

. 
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b) Ut af þeim 30 Sæbíngarfálnium. 

1. - 

Lagið: Upplyptu, fál mín, eina ftunb. 

E Sesú! heill mín elffulig, 3 beiminn 

fomftu, foð ad mig Eilífð beyðs ffatte * 

ffrift frelftir frá; Ba um 3 eg 

foja má. 

2. ; 

Ragib: Meban bvalbift í. David. ftak. 

- Fyrir holbgan vg fæbing þín, Frelgar: 

inn Jesús! hjálpin mín, Enburfæð aume 

an mig.  S nótt vaftin þín ágætlig 

Um fríng fæng mina breibi nú fia. 

Sr ; E 3 

Lagib: — Gubjþjallamann Þefð getur. 

" Óeilagra engla berffarinn ér á jörðu, 

Hrelsari minn! Bvbabi fæbing fríða þín, 

Hær þar af huggun fála mín; Glífar 

bimneffar Virbfveitir Halbi nú voftun 

yfir mér, Gvo eg óþræðbur fofa þer. 

| Á 

Qagib: Oimneffir berftarar. 

Hríbinn þín fæking há Færði vg jörðu 
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á, Minn Sesú, mér hann tjá, Mun eg 

rótt fofa þá. - 

8. 

Ragib: Þegar ab engla fylfing frið. 

Gef mér, frelgarinn fríði minn! Kjár- 

þirbum meb ad ffuða. Hæbirgar línan 

fögnuð þínn, Frelsun þau urð mér boða. 

S nótt virftu mér vafa bjá, Verð eg frír 

adur flaut þá Bio. allöfynrs eymb 

vg voða. 

6. 

Lagið: Ýyrbarar héldu brátt. 

Quf fyrir fæðing þín Frítt lát mig vanda, 

D Sesúl í nótt pín Ei mun þá granda. 

a 

Lagib:. Atta bagum eptir Það. 

Hyrir  umffurn fagra þína, Freljari 

minn! eg þig bið: Umífer jafnan ondu 

mína Sllgjarða frá ljótum fið. 3 nótt 

mín gæti Og neyð burt ræti Máfvæmaft 

þitt verndar lib. 
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= 

Qagib Betlehem Þá borinn var. 

D Seðú! nafn þitt æbfta, Ég bíð af 

hjartans rót, Færi mér frelun ftæbjta 

Rrá  bjofuls véla nót, -% hversfyns 

barmi bót; Uppá það óefadur Ég vil 

nú fofna glaður, Evo mig ei fafar hót. 

9. 

Lugib: FH Betlehem þá borinn var, 

Drbs þíns leinftjórnu, á Jesú! Af bjarta 

lát mér fylgja nú, Biblift og Ífjarnan 

vísar fín Vitríngum leid ab. falli þín. 

9 nýtt fem gætið enbrarnær Ord þitt 

mig buggi, Drottinn fjær! 

10. 

Lagib: Deróbeg fullur þræfni þá. 

Óeróbdis fals vg fláttífapinn Furbaft 

„át þú mig, Seðú minn! Ég fvo meb: 

bræfni albreii Af mér brjóti þitt hjálp 

ræbi, En aptur ftunbi ginlæga Af til 

(Bubð mínð vg nánnga, Mefyns fvífum 
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og ángurð pín S nótt vjð forbi gjæbfir 

- an þín. 

11 

-Kagib: Vitvingar blýtt nær þofdu. 

Gef mér, góbí Ransnari! Gullið trúar“ 

innar, Meban hér mæbbur bjari, Dg 

Mirrn- þolbð beybingar, Stem reifelfi 

bænar beft Þér færa; þá eg se Þitt 

nótt forfvar meft. 

12. 

fagið: ér næft þá bagur breinfunar. 

D Sefú fjær! eg bid þig, Unnuftinn 

fálar minn, 9Etid virbift hreinsa aum 

an. mig. Ílf óbreinleif fynbarinnar, 

Hyrir þitt útbellt bjarta blóð vílb 

"í nótt mér þá veitift góð Wnbír væng 

áftar þínnar. 

ER 

Lagib: Gjá þú, í erúfalem var. 

D Sejú! mína jálar fjón Gvv lát 

mig á þér feta, Gem fá gubhræbbi“ 

Gímeón, Gú er huggunin mefta, 3 fvobb- 
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at von vg frauftrí trú Lil þín flý 

hvorju finni 3 mæðu minni, Gfýl þú, | 

Drottinn! í nótt mér nú Mábar vernd 

unbir þinni. 

15. 

Qagib: Gimeon fveíninn þann. 

Gvv lifa eg fari í frið, Frelsarinn gef 

Þig bið, Fridar þíns frelfið. bjarta Fabmi 

í nótt mitt bjarta. 

1ð. 

fagib: Dg þang forelbrar unbraft. 

D Segú! lát þú aldrei mig A þér 

hneirlaft, þejs bið eg þig, Gef mér ab elfa 

orðin þín, S nótt þau fén buggum min. 

16. 

Lagið: Gpáfona bét Þar ÝHnna ein. 

Eins vg fpáfona Anna vel ró þín 

Segú! réð granda, Gef mér þvo breint 

með bjartand þel, Welt eptir þeim ab 

funda, Mufteri þitt, mun þá neyb ftytt, 

Mig lát af alúd ræfja, 3 nótt þér hjá, 

mín beillin þá, Óvíld og ró vil eg jæja. 
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17. 

Lagið: Dg fem þau hafdi allt fullgjart. 

Andleg gef framfar:eblíjt mín, D, minn 

frelðarinn fæti! Gvo eptir Dygda Bæmi 

þín Daglega þróaft gjæti  alsfyns 

- bYgb, fyrir utan ftygð, Mumur á meban 

hjaris Hrá eymba þótt Mig nú í nútt 

Mábin þín beft forvari. . 

á 18." 

Lagið: Sófeph birtíft í brammi býr. 

- át mig aldrei, ó Heðú. Fær! A falffa 

brauma trúa, S nótt, fem ætíð endrar“ 

nær, 2É virft þeim frá mér fnúa! 

í st SIÐ. 

- Lagið: Uppftóð Fófeph víb orðin té. 

D Seðú, beill mín áftúdlig, Mtlegb þú 

þolbir fyrir míg, Bítis útlegd fvv frelftift 

frá; Borfjón þín há S nótt mér virtijt 

vera þjá. 

i 

20. 

Lagib: Þegar Geróbeg beyrbi þar. 

Ooftri bræbi sq haturs fi, Herrn Hegú! 
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mér forða ví, Oluffu frá vg allri pín 

3 nótt míg verndi gjæffan þín. 

SE 

Lagib: Þeyrft hefur Fall á bæbum þar. 

Mlorei lát mig, á Sesú minn! Hugra 

jarðneffan mifsirinn, En þér einum jaft 

halda; S nótt virbift almáttur þinn Um 

mig vernd. fnmi þalba. 

22. 

Ragib: Enn þá Óeróbeð hafdi. 

Óeróvið heiptar næmi, Óerra! lát furbe 

aft mig, Ei fo eptir bans bæmi Mt 

tafi briggilig Megn gjolbin Mmísgjorba ; 

S nótt frá alöfyns pínum Engla með 

ffilbi þinum Birbftu mig varðveita. 

23. 

Ragib: ófeph tól með fér barnin. 

D Segú! þú eðla víntré, Mvortur Sar: 

orð réttur, Mumum gef mér eg ætíb þé 

A þig vel gróðurfettur, Með fannri trú, 

Gvo ab eg nú Gynba frá filjift gallum, 
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x nótt þig bíð, Mig vernda vi Boða 

á up ollum. 

2 

Lagib: Arlega Fófeph meyu meb. 

Ývilbarbaga og hátíber, Herra! gef vel 

ab ræfja mér, Hnbagt þvo með og eptir“ 

teft Drb þitt eg ftunbi bjálpjamlegt. 

Það í nótt buggi og brejsi mig, Ovíld 

mín þá verbur rófamlig. 

20. 

fagib: Enn fem Þeir bagar enba fá. 

D Segúl gef þú aumum mér 9É meb 

trúnni beþala þér, Gvo ab eg albrei 

fafni þín, Gértu í nótt varbveiglan mín. 

20. 

fagib: Mínnumft vib, fál mín! enn þar á. 

Gubþræðbra felffap gef þú mér, Góbi 

Sesú! ab ftunba hér, Ert heimsins furb- 

aft Vreffja fib, Ólíf þú í nótt mér {liðs 

um bíð. 
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2 

Ragib:. Eptir þrjá baga býra. 

QEtid gef srbum þínum, Ég trúi, Seðú 

minn! Gvo eg í mæbum mínum Mis- 

tryggi. ei guðdbóm þinn, Óelbur þig ein- 

an  þeffi Þýðt fyrir bjálprád mitt, 

áttu andffotann effi nótt mér fýna 

bretti, Dq bversfyns brelling ftytt. 

28. a 

 Ragib: Þá hjónin fon Gubð fáu rétt, 

Mj bæmi þínu æ gef mér, D minn Qesú! 

ad læra, Bild þína funda vel fem ber, 

Vís mér þá er Vernd þín í nótt frábæra. 

29. s 

Ragib: Ferbabift Feðús þá með þeim. 

Af blýbni þinni, Herra fær! Ólýbnina 

ger mér ftunba, Evo eg elffi þín orðin 

fær, H nótt lát vært mig blunda.: 

30. 

Lagib: Eind báfamlega og upphaf tótft. 

D Seðú! gef mér anda þinn, 20 eg bag: 

- lega fynní Raga fyndugan Hfnad minn, 
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Ljóft eptir framfer þínni, 3 nótt fem 

ætíb endranær, Ég mig þér befel, Drvtta - 

im Fær! Þín aldrei lofgjorb linni. 

= 

c) Ut af þeim 50 Pafsíufábnum. - 

1: í 

Eagib! Upp upp min fál og allt mitt géb! 

Med gaungu þinni í Grasgarbinn 

Gáng fyrir fynna bættir minn, Enbur- 

Íauðnari  áftfjæri! Gilíf vegjemd þér 

jafnan fé. í 

9. 

Qagib: Sejúð get inn í Öraðgard þann. 

Kyolin Grasgarbsíns framdi þig, 

Sjærafti Jefá! fyrir mig, Með henni 

bættir mína neyð, Mér af því veittift 

buggun grein; ér fyrir nafn þítt bás 

blejsad Qáleitlega þé vegjamab. 

3. 

Eagib: Enn vil eg, fál min! uppá ný. 

 Danbaftríbid þitt, Drottinn minn! Dauba 
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míns fejar barmfvælin, Hublats þar fyr“ 

ir eptir tíð Ottalauft eg og glabur bid; 

3 Hyrir velgjurbir þejgar Þín Þaffar af 

bjarta fálirr mín. 

Qagib: só ftriftur þrjá. 

Gamtal, fem bélft víb fseina þín, Gæll 

Sejú! Graggarbé framinn pín, Upp: 

vefja láttu, eg bíb þin, Magaleyðið af 

'fvefni mig. 

ð. 

Ragibð: Meban Fefúð þab mæla var. 

S Grasgarð um Gybingar, Grípa 

þá létft þig Sefús þar, Mnbffotanð mat 

vo úgnarlig Unbír fítt vald ei bripfi 

migs Elffunnar gjorníng - þennan þinn 

Þaffa eg, æbfti herra minn! Óeidur fé 

„þér í bvrt eitt fínn. 

6. 

Qagib:  Breldarinn hvorgi flýbi. 

D minn Frelsarinn fríði! Hláradið 

leibftu fofð, Evo bjofuls fvifanidi Gift 

mætti hrella fé, Þú létt þig þræla 
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bínba, Því urðum Leyftir: vér Af fórum 

fjatrum fynba; Gé eilíft lofi þér. 

“. 

Ragib: Raufnarann Lærifveinar. 

D minn Sesú áftfjæri! Ei vilbir hefna. 

þín, Sir þó ab þér færi, Hufanbi {vit 

og þíns Rát hér af læra mig Me 

bógværb bretti líba Dg hefndir láta 

bíða, En óttaft einan þig. 

- 8. 

Ragib: Talabi Seðúð tima þann. 

Banþetf Súba gef varaft mér, Belgjarb 

fem fmábu þína, Ð minn Sesá! en 

ætíb þér Elfu vg blýðni fýna. 

Eagib; Þá lærifveinarnir fáu þar. 

Qærifveinar þjer fúbu frá, Frelsari 

mimt þinn blíbi, Einfamall varftu eptir 

hjá Slffufullafta lýbi; Af því forlætur 

albrei þú Eínan mig nvffru finni 3 

mannraun minni, Folffum heims olli 
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frá mér fnú, Hlærd Ei fvo aunge 

van ginni. 

10. 

agib: il Óannað búða berrann Kríft. 

Manfafið {farpt þolbir þú, Þývafti herra, 

minn Seðú! Krá Hogun ojð ab frins 

Uppvefi míg ab athuga Alftanbid lifa 

mín baglegð, Síður mun fynd þá brýgja. 

11. á 

Lagib:  Gnubfpjall hiftorian getur. 

Lifandi lífóins þerra, Sát Þéturð af 

neitan, Gvo ei vinni þab verra, Bera - 

mér íþugan, VD albrei frá þér falli 3 

frefa fynba lyft, En þig ætíð ffl Evo 

eignift býrbar vift. 

12. 

Qagin:. Pétur Þar fat í fal. 

Alit mig eind, Seðú, í miffun þinni, gq 

Þétur ábur þú, Yoraft þvo Fynni. 

18. 

„Kagib: Boringar Prefta:. fengu. 

Þú Fogun þolbir ránga,  Þegjanbi Seðú 
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minn! Ei mun því um mig gánga AM 

fjæra bjofuls ftinn; Hjón beimg ærib 

fríða, D berra, gef mér líða Med þóga 

værd hvort eitt fínn. 

fd 

Ragib: Eptir þan bóm, fem allra fyrft. 

Ð Seðú, þú leidft þræla fpé, Þar meb frá 

forfmán eilifre Fullt hef eg. oblaft frelfi 

vg náð, Forbaft lát þú míg fputt vg háb. 

15. 

i Ragib: Mig árla uppí voru. 

Yrla, á Heðú, héldu Yfir þér preftar ráð, 

Og bauba bóm á feldu, Dýrdleg bugg- 

ur og náð VEtid mér eyfft af þejsu, Ér 

þad frelðunin mín Krá harðri heljar 

prefón3 Óeidrift því mildin þín. 

Ragib: si girnbar grái. 

Súbaðar ágirnd illa Dg flærbar balvab 

tál Mlbrei lát of faft villa, Ð Seðú! 

mína fál, Ég bíð enn framar þíg, SDr“ 

vænting yfríð fæða Ala virbft hjá mér 

araba, A lifð veg leid þú míg. 
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17. 

-Ragib:  Gvo fem fyrr fagt er frá. 

Kramanbí í beimi hér, Óerra minn! 

veittu mér, Gem Gubg barn fé greftrz. 

adur, Gál veitíft býrbar ftaður. 

28. 

Ragib: Íra fem glogt eg greina vann. 

Þrefaldar fafir þvert á mót Þér færðu, 

Segi mildi! Gybíngarnir me beiptar 

bót, ér fvo eg Fvittaft ffylbi Um þver 

- falt bann, Mig þvinga vann Þjafaban 

marga Vegas Lifun fyrir þá Þér Íof vil 

tjá, Qaufnarinn! eiliflega. 

19. 

Kagib: Óybíngar bofdu af hatri förf. 

Oimneft Fóngð tign þín, berra minn! 

Ouggar míg auman þrælinn þinn, Ég 

veit því ertu mér Bernd og forfvar í 

vergld þér; Beitt fé eilíf lofgjarbin þér. 

20. háð 

fagib:  Vilatuð hafdi prófab nú. 

Ð herra Seðú! þogn með þín, Þegar 
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varft áflagabur, Bættir þú fyrir mælgi 

mín, Má eg því bjarta glaður WMmbera 

- allöfonar, Mrásir veralbar, Gígnab þitt 

fafleygi Gsf mina borgadi, Berti a 

segfamabur. 

21. 

agi: Þegar Qeróbeð herrann fá. 

Ýeróbis fýfni þolblega, Herra! mig ford: 

aft láttu, En olln framar athuga Eig- 

in lifnabar háttu, Hati hvítt barftu 

. forfmánar, Frelsari minn, þinn færi! 

í Gvo ab eg bæri Óvítfágab Elæbi belge 

unar; Óeiburinn þér því færi. 

22. 

Qagib: . Frá Deróbeð þá Ariftur um. 

úbar með Dlinbab illffu óp, D Seðú! 

frofsfeftíngar hróp Dsægir gjörðu Yfir 

þér, Ég því fannlega frelftur er Óele 

vítið veing frá harbri pin; ér jyrir 

príðift gæbífan þín. 

23. 

Ragib: Pilatus herrann hæbfta. 

Qerra Segú!  barmfvali, Oúbftrýting 



217 

þúngri í Reibftu, þos Þínum þræli Par 

gefíft huggun ný; Hullfomlega eg frelit- 

ur er Óelbítið frá húbýtrofu.  Óeíbur 

fé, brottinn, þér. 

ð 24. 

Lagib: Sllvirfjar Feðúm eptir það. 

A þínu hafði þyrnifrans Preingdu, á 

Sest færi! Órefvíðir þrælar Virbftjór- 

ans, Herleg {vo ffeintt mér væri  Óeiburð 

Fórúna bimnum á; ér fyrir vil þér lof 

jarð tjá, 2 meban mig eg bræri. 

2ð. 

Qagib: Ranböbómarinn þá Teibbi. 

Eg nýt útleibflu þinnar, Aftfæri frelðar- 

inn! Er þún útfarar minnar Snngánga 

í Hímininn; Hér af gleóft hugur minn; 

Byrir þá frelðun {færa Fagurt of, prið, 

og æra, Gé þér í hvert eitt fínn. 

26. 

agib: ér þá um Gubó fon beyrbi. 

Oeimsíns ofþrofann illa Og bolsab ráng- 

læti, Gem vann Pilatum villa, Beit ab 

| 10 
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eg umflýi, O Seðú allrar milbí,. En blefð- 

ab velbið þitt Qafi í hæbfta gilbis Ólíf 

mér með verndar f{filbi, Mæbu fund 

mun þá ftytt. 

AR ' 

Lagib:  Vilatuð heyrdi hótab var. 

Róngs tign Þín, Sefú! eilíf er, Unbir 

þinni gef fjórnan mér Framgánga rétt, 

. fo forbift pin; Hreldarinn, heyr anb- 

varpar mín! 

29. 

Lagið: Vilatuð fá ab fonnu þar. 

Oræfni balyaba úr hjarta mér, Óvór 

ílla {fartar fyrir þér, Burttaf, Kreldari 

mætt minn! Mig sirbftu gjóra brein- 

"ffilinn, Vrffurbar harfa anbláts þín 

Alyftum fé fríunar míns En útþellt blejó= 

ab blóbíð þitt Befta græbila og frelö- 

ið mitt. 

29. 

Ragib: Grlbí Pilatuð fallauðan. 

Byrft þú vart bæmbur, Drottinn hár! 
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Danba til ófefabur, Gefum mér veitt 

ift vernbín Flár Bib vítið fár; Bertu 

því hátt Iofabur! 

; 30. á 

Qagib: Gtríbömenn Krift úr Fápu færbu. 

Þú Barft frojsins þúnga móbur ér 

á Verum, Drottinn minn! HuE mér 

ftyrf, ab eg þolgóbur Vllsfyns líbi mót“ 

gánginn, Qofs fo með þér, mínum brón“ 

ur, Mætnft hreppi umffiytin. 

at; 

- Ragib: Sóllib, fem brottni fylgbi út. 

Mæba þín, Krifte! Ísinnur vid, Krojs 

áður Teibftu banda, Anýi mig gráta 

fynda fíb, Ovo vítið fenni ei nauba. . 

32. 

Qagib: Greinir Sejúð um græna tréb. 

D Sefú! lífðins eifín græn, Eif mér 

þornabrí veit þá bæn, Ab fætuft nábar 

faftin þín Gálu srþyrfta vofsi mín. 

ið 4 í 

Ragib: Mon Íofð með frofsins byrbi. 

Rrofsins hard Fyala pína, Kriftel fem 

104 
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leibftn hér, Óolbs girnd hreffvísa mina 

Ósgrr tíma begbi í mér; Ég þá fulle 

trúa er, Mb fbittun hýra hljóti Dg 

bæbfta Gubð fríar njóti; Dryttinn 

minn, býrd fé þér! 

a 

Sagib: Vegár Foalarar frofginn á. 

Bón þín, minn fríbi frelsari! Kyrir ú- 

vinum þínum, Ér Feirðu þíg á frojðins 

tré, Sjæti lér huga mínum; Af því eg 

veit þín árnan trú QÆbftan Guð við 

mig þættir nú, Oynba {bo fvíptift þínum. 

3ð. 

Lagib: Vtffrift Vilatug eina lét. 

Vtffrift, fem feft var yfir þér, D minn 

frelsari blíbi! QYnbi og Huggun eyfur 

mér, Eff því neinn fvíbi; Af mér er 

lypt Oarbrí þanbffrift Óótabri í lagmáls 

greinum. Wnbír fjórn þín, Gem albrei 

hvín, Ég lífi frí frá meinum, 

FE AU 

SR RNA 
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36. 

fagib: GtríbS menn þá bofbu frofsfeft rift. 

æðum þin, Þjartanð Werra minn! 

Qeibnir ffiptu meb þér, Af því tæb eg, 

að á frofðinn Vppbengdur varjtu ber; 

Meb þejðu Feyptir Elæbrabinn *Kláran 

réttlætis mér. Rof fyrir gjórning þenn= 

am þinn Þér fé um eilifver ! 

ðð. 

Ragib: Vppreíftum frofði berrand hjá. 

Milbi Sefúl fem móbur þín Mæbbri 

rébft forfvars leita, Þegar þig frvjsins 

þjábi pin, Þú munt ei Heldur neita 

Un þitt hjálpræbi aumum mér3 If ollu 

bjarta treyfti eg þér, Forfjón vg vernb 

ab geita. 

38. 

Lagib: Þeir, fem ab: Arifti Erofði fenn, 

Þú brírlin Frofsi þvlbir á, Þýdaftt Feðú 

milbi! Ég fyo af bábúng, brygb og þrá 

Óelvitffri leygaft ffylbi. Fyrir velgjórna 

íng þennan þinn þér greibift lof marg“ 
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falba, Óáleitt Þitt nafnið, Herra minn! 

etbrift um albir alba. 

39. 

Qagib: Annar ræninginn ræbbi. 

Meæninginn rébi leita Milið þínð, Drott- 

inn minn! Eins hjartans ybran beita 

Uppvef. hjá mér þvert fínn; Korherbingu 

við forba, Fribð meban {endur tíð, Qeib 

mig veg lífðins orba; Rof fé þér ár og jíb! 

Lagib: Uppá ræningjanð orð vg bón. 

 Geðú! gef þvo ybraft mér Allra fynba, 

fem brýgba eg bér, 2b Tofð innleibift 

gnbin min 3 Þarabíðar vift til þín. 

4 

Ragib: Um land gjorsallt varb yfrib myrlt. 

Horlátinn fvabft þig, herra hreinn! Oæbft- 

un af fóður þínum, Dimmunni í þá baub- 

ans fleinn Dróft ab þér frapt með fínum; 

Aldrei mig því í eymbum mín Vfirgefur 

miffunin þín, Óægb er það huga minum. 

42. 

Lagib: S fárri neyb, fem Kegúa Teib. 

Um þorfta þú, Þýti Sesú! Þúnalega'náb- 
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ir Evarta, Þurf vítið þá Mig frelftir frá 

Syrir þab há Færift þér býrð af hjarta. . 

43. 

Qagib:- Eptir ab. þetta allt var feb. 

Hullfomna náð og frelði mér Fullfumn: 

ab, þú minn esú! tér, Þegar á frojsi 

þolbir þíns Þar fyrir príðift gæbffan þín! 

44. 

Ragib: Hróþabi Veðús hátt í ftab. 

Lát blefsub anblátð orbin þín % hug 

mér jafnan ftanba, Gvo ætib feli eg orðu 

mín, Ð Teðú! þér til þanba. 

4ð. 

Lagib: Þá frelðarínn í foðurð hand. 

Enburlanfnarinn áftfæri! Hnblátid. þítt 

á frojgins tré Mlaft vg abl baubans 

yfirsann, Effi grimmb hans míg fnerta 

fann; eiginn því fil eg veralb við, Dis 

um gleði og jálar frið. 

| 46. | 

Ragib: Þegar Sriftur-á frofsind tré. 

Undur fem. ffebi í afgáng þín, Ð minn 
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frelðari meti! Ójartans íur lát bræra 

mín, Óretti ou varaft gæti3 Þínum van“ 

mætti mefta í Mátt þinn og frapt þau 

fýnbn fri. Dýrb fé þér, Drottinn fæti! 

4. 

Eagid: - Giinntngjat Rrifti þá. 

Srojð Þþíng eg funnínginn Kem til þín, 

„eðú minn! Kaufn þar og læfning finn; 

Lof fé þér hvert eitt finn! 

48. 

agi: Ab Foolbí Súbar frá eg færi. 

- YIf fíðu og bjarta fári Þinn Gignab Blób og 

vatn út rann, Óerra minn! fem bjarta minu 

Orellbu Íaufn og fvglun fann; Óeitu Íofi hjart= 

ang fínu Qver Þér offrí friftinn mann. 

49. 

Lagið:  ófeph af Hrimatia. 

Góbí eg! með greptran þín Greptrun hefur 

þú helgab min, Dg mínar grafið miðgjorbir; 

Margfolb þér fyrir býrb fé Þér. 

50. 

Ragið: Dlbúngar Júda annarð Dags. 

Af vaft grafar upprisa þin, Ð Fegú! mér fyrir 

fjónum féin, Hullnabar bót Því útlögd er Hyrir 

alla af Bérs Óeibri Þig allt, fem hræring ber, Umen. 

a 
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